
Página 5São Paulo, sexta-feira, 30 de novembro de 2018

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-n

ov
/1

8

SEXTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

MUDANÇA DE TURNO DE TRABALHO
Empresa pode mudar diversas vezes o turno de trabalho do funcionário 
dentro do mês? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONCEDER DOIS PERÍODOS DISTINTOS DE FÉRIAS 
COLETIVAS NO ANO, COM ALTERNÂNCIA DE SETORES, COMO PROCEDER?

Desde que não seja inferior a 10 dias corridos e que no mínimo todo um 
departamento inteiro saia em férias coletivas, nada impede que a empresa 
conceda dois períodos de férias coletivas dentro do ano. Art. 139 da CLT.

PAGAMENTO DE ACORDO COLETIVO
Como informar no E-Social os pagamentos realizados referente a acordo 
coletivo para ex-colaboradores? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CANCELAMENTO DO CONVÊNIO MÉDICO
Existe prazo para o cancelamento do convênio médico no dissídio? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA QUE ESTÁ AMAMENTANDO FILHO RECÉM-NASCIDO, 
TERÁ DESCANSO ESPECIAL, COMO PROCEDER?

Segundo o artigo 396 da CLT, para amamentar, até que o bebê complete 
6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 
dois descansos especiais de meia hora cada um. Os horários dos descansos 
deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador.

INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO DA CIPA
Funcionário em gozo de férias pode fazer inscrição para eleição da 
CIPA? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS QUE NÃO POSSUEM FUNCIONÁRIOS
Os pró-labores das empresas que não possuem funcionários devem 
ser enviados ao E-Social com certificado digital, com proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® NOVEMBRO/ 18
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 17/12/2018 às 08h55/2º Público Leilão: 18/12/2018 às 11h00

HENRI ZYLBERSTAJN , leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Rua Tenente Negrão, 140, 3° 
andar, CEP: 04530-030, São Paulo/SP, autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-
01, venderá em 1º ou 2º Leilão  Público  Extrajudicial,  nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulam-
entação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, os seguintes imóveis urbanos: IMÓVEL: 
Apartamento tipo n° 32, localizado no 3°  andar do Bloco A  do  Edifício Oscar Freire Open View, situado na  Rua 
Galeno de Almeida, n° 107, no 20° Subdistrito, Jardim América, desta cidade de São Paulo, com a área priva-
tiva de 130,690m², área comum de 141,043m², área total de 271,733m² e fração ideal no terreno de 1,3345%, 
correspondendo-lhe três vagas na garagem, em locais individuais e indeterminados a serem utilizados com 
auxílio de manobristas e um depósito localizado nos subsolos, de uso comum e indeterminado. O edifício Os-
car Freire Open  View  acha -se construído em terreno descrito na matrícula n°  87534, deste 13° Registro de  
Imóveis, na  qual foi registrada sob o no° 15, nesta data, a instituição e especificação do condom ínio. Imóvel 
devidamente matriculado sob o n° 91.965 do 13° Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo. 1º 
leilão: R$ R$ 1.363.411,00 (Um milhão,  trezentos  e  sessenta  e  três mil, quatrocentos e onze reais); 
2º leilão: R$ 661.500,00 (Seiscentos  e  sessenta e um mil e quinhentos reais). O arrematante pagará 
à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e  arcará com despesas cartoriais, impostos de 
transmissão para lavratura   e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a  partir  da  data  
de  arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupa-
do, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da l ei 9 . 514 / 97 . Fica os Fiduciantes 
WILLIAN NACKED, CPF nº 469.361.308-87, C.I nº 4.723.926 SSP/SP, e IVANI  CAPELOSSA  NACKED, CPF 
n° 009.737.828-38, C.I n° 10.320.196 SSP/SP intimada(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) de-
vedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído 
pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondên-
cia dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) 
readquirir(em) o imóvel entregue em garantia fiduciária,  sem concorrência de  terceiros,  exercendo o seu direito 
de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do 
Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º -B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já 
tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.

Cantor italiano

Peppino di Capri. 

A espécie é considerada vulnerável e está em extinção.

No último dia 22, seis raias-
-viola-de-cara-curta se re-
produziram no Aquário de 
Ubatuba. Os fi lhotes, 5 machos 
e 1 fêmea, nasceram com apro-
ximadamente 13 cm e 15 g. É a 
terceira vez que o Aquário de 
Ubatuba reproduz essa espé-
cie. A reprodução tem muito 
a dizer com a forma em que 
esses animais aqui vivem, pois 
isso mostra que as condições 
de água, nutrição e bem estar 
estão muito favoráveis.

Um dos principais objeti-
vos de zoológicos e aquários 
é a reprodução de espécies 
ameaçadas. “Seguimos nossa 
filosofia de preservação e 
conservação das espécies e é 
muito importante a sustenta-
bilidade do plantel”, destaca 
Hugo Gallo, diretor do Aquário 
de Ubatuba. 

Essa espécie tem ampla 
distribuição ao longo da costa 
brasileira até a Argentina e 

algumas podem ser vistas no 
Aquário de Ubatuba.  

Segundo a IUCN (União 
Internacional para Conserva-
ção da Natureza), a espécie é 
considerada vulnerável e está 
em extinção, por ser capturada 
acidentalmente na pesca de 
arrasto de camarão. 

O Aquário de Ubatuba é o 
primeiro privado do Brasil 
aberto à visitação do público 
e pioneiro no conceito de edu-
cação ambiental por meio do 
contato direto com animais. 
Destaca-se no país pelos proje-
tos e realizações ao longo de 22 
anos, e foi o primeiro Aquário a 
ter um tanque de águas vivas e 
de contato no Brasil. Funciona 
de domingo à quinta-feira das 
10h às 20h e sexta, sábado, 
feriados e em temporada das 
10h às 22h. O endereço é Rua 
Guarani, 859, Itaguá, Ubatuba. 
O telefone para contato é (12) 
3834-1382.

Raias se reproduzem 
no Aquário de Ubatuba
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ECOPAR - Ecoesfera Participações S.A.
CNPJ/MF nº 07.975.023/0001-60

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os Srs. Acionistas convocados para a AGE que se realizará no dia 07/12/2018, às 
10:00h, na Rua Gomes de Carvalho, 1581,  1º andar - Conjunto 109, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração do endereço da sede social da Companhia, 
com a consequente alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia; (ii) aumento do 
capital social da Companhia mediante capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento 
de Capital - AFAC e a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e 
(iii) consolidação do Estatuto Social

EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor

Albatross Corretora
de Câmbio e Valores S.A.

CNPJ Nº 05.452.073/0001-38 - NIRE 35300381378
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11.09.2018

Data: 11/09/2018, às 10 hs. Deliberações aprovadas: Após amplos debates, foi
aprovado por unanimidade, a alteração da remuneração global anual da diretoria, a
partir deste mês, para até R$ 480.000,00. Assinaturas: Presidente: Philipe Botelho
Sancho. Secretário: Fabrício Botelho Sancho. Acionistas: Hold Participações S.A., re-
presentada por seus diretores Srs. Fabrício Botelho Sancho e David Botelho Sancho;
David Botelho Sancho; Fabrício Botelho Sancho; e Philipe Botelho Sancho. A
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Philipe Botelho Sancho - Presiden-
te, Fabrício Botelho Sancho - Secretário. AGE devidamente registrada na JUCESP
nº 490.821/18-2 em 17/10/2018. Flávia Regina Brito Gonçalves - Secretária Geral.

Hold Participações S/A
CNPJ Nº 04.506.370/0001-56 - NIRE 35300185927

Ata da AGEO Realizada em 01.08.2018
Data: 01/08/2018, às 10 hs. Deliberações aprovadas: Sessão Extraordinária: Após os
esclarecimentos de que os documentos mencionados no item “1” da ordem do dia haviam
sido publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” edição de 05/08/2017 e no
jornal “Empresas & Negócios”, edição de 05 a 07/08/2017, os acionistas, por unanimida-
de de votos deliberaram o seguinte. 1. Aprovar, sem ressalvas, os documentos menci-
onados no item “1” da ordem do dia; 2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exer-
cício findo em 31.12.2016 no montante de R$ 1.868.189,81, a saber: - Ajustes de
exercícios anteriores: R$ 500.974,18; - Lucros Acumulados: R$1.367.215,63; Total:
R$ 1.868.189,81. 3. Foram reeleitos os atuais membros da Diretoria, a saber: Diretores:
David Botelho Sancho, brasileiro, solteiro, nascido em 10.02.1989, empresário, residente
em São Paulo-SP, com domicílio na Avenida Paulista, nº 1.439 - 1º andar - conjunto 14 -
Bela Vista - São Paulo-SP, RG. nº 4.600.618-SSP-SP e do CPF nº 370.086.118-46;
Jackson Aguiar de Carvalho Passos, brasileiro, casado no regime da comunhão parcial
de bens, empresário, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Avenida Paulista, nº
1.439 - 1º andar - conjunto 14 - Bela Vista - São Paulo-SP, RG. nº 423.310-SSP-CE e do
CPF nº 059.663.703-97; Philipe Botelho Sancho, brasileiro, solteiro, nascido em
23.09.1982, empresário, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Avenida Paulista,
nº 1.439 - 1º andar - conjunto 14 - Bela Vista - São Paulo-SP, RG. nº 37.401.591-0-SSP-SP
e do CPF nº 309.033.318-02; e Fabrício Botelho Sancho, brasileiro, solteiro, nascido em
03.08.1984, empresário, residente em São Paulo-SP, domiciliado na Avenida Paulista, nº
1.439 - 1º andar - conjunto 14 - Bela Vista - São Paulo-SP, RG. nº 55.723.513-3-SSP-SP
e do CPF nº 329.612.168-42. 3.1. Os diretores eleitos renunciam ao direito de recebimento
de honorários, tendo em vista que os mesmos já são remunerados pelos cargos de admi-
nistração que exercem em outras empresas do Grupo. 3.2. O mandato dos diretores ora
eleitos se estenderá até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2020. 3.3. Os eleitos
apresentaram as declarações de que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a
administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a econo-
mia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concor-
rência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, as quais se encon-
tram arquivadas na sede da Sociedade. 4. Aumentar o capital social de R$ 478.000,00,
dividido em 878.000 ações nominativas, sendo 292.667 ordinárias e 585.333 preferenci-
ais, sem valor nominal, para R$ 1.700.000,00, dividido em 1.087.851 ações nominativas,
sendo 362.617 ordinárias e 725.234 preferenciais, sem valor nominal, mediante a incorpora-
ção de parte da reserva de “Lucros Acumulados”, apresentada no balanço de 31/12/2016,
no montante de R$ 1.222.000,00, representados por 209.851 ações nominativas, sendo
69.950 ordinárias e 139.901 preferenciais, que serão bonificadas aos atuais acionistas.
4.1. Referidas ações bonificadas, ao valor individual de R$ 5,823179304 serão distribuí-
das aos acionistas, observada a proporção de 0,239010251 ações bonificadas para cada
ação possuída. 4.2. As ações bonificadas são distribuídas aos acionistas, na seguinte
proporção: Acionista: George Samuel Antoine, Quantidade de Ações: Posição Anterior:
ON: 289.741, Quantidade de Ações: Posição Anterior: PN: 457.084, Quantidade de
Ações: Subscritas: ON: 69.250, Quantidade de Ações: Subscritas: PN: 109.248, Valor
da Bonificação - R$: 1.039.425,85; Acionista: David Botelho Sancho, Quantidade de
Ações: Posição Anterior: ON: 2.926, Quantidade de Ações: Posição Anterior: PN:
40.799, Quantidade de Ações: Subscritas: ON: 700, Quantidade de Ações: Subscritas:
PN: 9.751, Valor da Bonificação - R$: 60.858,05; Acionista: Fabrício Botelho Sancho,
Quantidade de Ações: Posição Anterior: ON: -, Quantidade de Ações: Posição Anterior:
PN: 43.725, Quantidade de Ações: Subscritas: ON: -, Quantidade de Ações: Subscritas:
PN: 10.451, Valor da Bonificação - R$: 60.858,05; Acionista: Philipe Botelho Sancho,
Quantidade de Ações: Posição Anterior: ON: -, Quantidade de Ações: Posição Anterior:
PN: 43.725, Quantidade de Ações: Subscritas: ON: -, Quantidade de Ações: Subscritas:
PN: 10.451, Valor da Bonificação - R$: 60.858,05; Total: Quantidade de Ações: Posição
Anterior: ON: 292.667, Quantidade de Ações: Posição Anterior: PN: 585.333, Quantida-
de de Ações: Subscritas: ON: 69.950, Quantidade de Ações: Subscritas: PN: 139.901,
Valor da Bonificação - R$: 1.222.000,00. 5. Reformar o Artigo 5º do Estatuto Social, pas-
sa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º - O capital social é de R$1.700.000,00,
dividido em 1.087.851, ações nominativas, sendo 362.617 ordinárias e 725.234 preferen-
ciais, sem valor nominal. 5.1. Para efeito de arquivamento na JUCESP, o Estatuto Social,
devidamente consolidado, é apensado ao final da presente ata. Sessão Ordinária: Após
os esclarecimentos de que os documentos mencionados no item “1” da ordem do dia
haviam sido publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Empresas
& Negócios”, ambos em edições de 19/06/2018, os acionistas, por unanimidade de votos
deliberaram o seguinte. 1. Aprovar, sem ressalvas, os documentos mencionados no item
“1” da ordem do dia; 2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício findo no mon-
tante de R$587.694,30, a saber: - Dividendos: R$ 148.314,78; - Lucros Acumulados:
R$ 439.379,52; Total: R$ 587.694,30. 2.1. Referendar a deliberação de dividendos aos
acionistas, ocorrida na Reunião da Diretoria de 03.01.2018, ratificada na Reunião da Dire-
toria de 09.04.2018, ambas arquivadas na JUCESP sob nºs 121.646/18-0 e 221.042/18-
0 em sessão de 08.03.2018 e 09.05.2018, respectivamente. Assinaturas: Presidente:
David Botelho Sancho. Secretário: Fabrício Botelho Sancho. Acionistas: David Botelho
Sancho; Fabrício Botelho Sancho, George Samuel Antoine; e Philipe Botelho Sancho.
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. David Botelho Sancho - Presidente,
Fabrício Botelho Sancho - Secretário. AGEO devidamente registrada na JUCESP
nº 492.584/18-7 em 19/10/2018. Flávia Regina Brito Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL 
5ª Vara Cível do Fórum Regional do Tatuapé - Comarca de São Paulo/SP

Edital de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação dos executados CLEBER METTA 
(CPF 768.363.638-04) seu cônjuge MARIA APARECIDA METTA (CPF 213.103.068-18), credor 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ 456.392.130/0001-80) e demais interessados, extraída dos 
autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial nº 1003222-47.2014.8.26.0008, em trâmite 
na 5ª Vara Cível do Fórum Regional do Tatuapé - Comarca de São Paulo/SP requerida pelo 
Espólio e Inventariante de CASIMIRO DE JESUS e de IZABEL MARIA DE SOUZA, ARMANDO 
BERNARDINO FERREIRA (CPF 218.095.938-91), MARIA DE FÁTIMA FERREIRA (CPF 
839.464.548-87). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a praça o bem 
abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.
com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Um prédio e seu terreno, situado 
à Rua Pedro Malaquias nº 177, antiga Rua Projetada, Vila Carrão, antigo Sítio Aricanduva, no Bairro 
do Tatuapé/SP , medindo o terreno 10,00ms de frente, contados a partir de 180,00 s da estrada de 
Itaquera, por 38,50ms da frente aos fundos, de um lado, 31,90ms da frente aos fundos, do outro 
lado, tendo na linha de fundos idêntica medida da frente, confrontando em ambos os lados e linha 
de fundos com propriedade de Manoel Augusto Monteiro. Contribuinte nº 116.068.0007-7. Objeto 
da matricula nº 95.342 do 9º CRI da Capital/SP. ÔNUS: Consta da referida matrícula, conforme 
Av.2 (14/08/2013) Penhora de 50%, Ação de Execução Fiscal Processo nº 42.334/10, movida 
pela Municipalidade de São Paulo. Av.3 (11/03/2014) Penhora de 50%, Ação de Execução Fiscal 
Processo nº 590.251/08, movida pela Municipalidade de São Paulo. Av.04 (14/04/2015) Penhora 
Exequenda. Av.5 (22/06/2015) Penhora de 50%, Ação de Execução Fiscal Processo nº 62.707/07, 
movida pela Municipalidade de São Paulo. Av.6 (29/01/2018) Esclarecer que a Penhora constante 
da Av.4, recaiu sobre 50% do imóvel. 2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 2.014.683,00 (novembro/2018 – 
Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 3. VISITAÇÃO - Não 
há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 15/02/2019, às 13h00min, e termina 
em 18/02/2019, às 13h00min e; 2ª Praça começa em 18/02/2019, às 13h01min, e termina 
em 18/03/2019, às 13h00min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo 
com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.
zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver 
tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, 
Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e e-mail: contato@zukerman.
com.br. Ficam os executados, CLEBER METTA seu cônjuge MARIA APARECIDA METTA, credor 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso 
não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não constam recursos ou causa 
pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. 
São Paulo, 21 de Novembro de 2018.

Edital de Praça Judicial. 3ª Vara Cível do Foro de Itaquera - Comarca da Capital /SP. Edital de 1ª e 2ª 
Praça de Bem Imóvel e para intimação dos executados Mc São Mateus Edições Culturais Ltda – Epp 
(CNPJ 07.324.553/0001-49), Eudival Domingues Da Silva (CPF 649.103.008-30) e Angela Maria 
Prosperi Da Silva (CPF 951.370.418-15) seus cônjuges, se casados forem, e demais interessados, 
que expedido na Ação de Cumprimento de Sentença - Processo nº 1000812-48.2016.8.26.0007, 
em tramite perante na 3ª Vara Cível do Foro de Itaquera - Comarca da Capital /SP, requerida por 
Gilson De Almeida Barreto (CPF 079.024.178-15). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, Faz Saber 
que levará a praça o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Zukerman Leilões 
(www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. Descrição do Imóvel: “UM Terreno de forma 
irregular, com a área de 125,00m², distante 24,00m da esquina da Rua Nossa Senhora dos Anjos 
e Avenida Monte Magno, no 10º Subdistrito – Belenzinho, medindo 5,00m de frente para a Rua 
Nossa Senhora dos Anjos; da frente aos fundos, do lado direito de quem do terreno olha para a 
rua, mede 25,00ms onde confronta com Erich Mroz, Rolph Mário Haftel e Hugo Schlesinger e ainda 
com propriedade de Nova Helvecia Construções Civis Ltda, correspondendo respectivamente aos 
fundos das casas “C”, “A”, “D”, “B” e “E”; do lado esquerdo mede 25,00ms, onde confronta com Erich 
Mroz; e nos fundos mede 5,00m, onde confina com terreno de Esther Rossi Pereira. Contribuinte: 
053.057.0057-4. Matricula nº 14.899 do 7º C.R.I., da Capital /SP. Benfeitoria: Conf. Av.02 – Foi 
construída uma casa residencial que recebeu o nº 464, da Rua Nossa Senhora dos Anjos. Ônus: 
Consta da referida matrícula, conforme Av.11(09/05/2018) – Penhora Exequenda. 2. Avaliação Total 
- R$ 546.996,06 (outubro/2018 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do 
TJSP). 3. Débito Exequendo - R$ 640.586,30 (agosto/2018 – Conf. Fls. 07 dos autos). 4. Visitação - 
Não há visitação. 5. Datas das Praças - 1ª Praça começa em 01/02/2019, às 15h45min, e termina em 
06/02/2019 às 15h45min e; 2ª praça começa em 06/02/2019, às 15h46min, e termina em 27/02/2019, 
às 15h45min. 6. Condições de Venda e Informação – edital completo com forma de pagamento, 
lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. Dúvidas e 
Esclarecimentos: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do 
leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo 
telefone (11)2388-8283 e e-mail: contato@zukerman.com.br Ficam os requeridos, Mc São Mateus 
Edições Culturais Ltda – EPP, Eudival Domingues da Silva, e Angela Maria Prosperi da Silva, seus 
cônjuges, se casados forem, e demais interessados, Intimados das designações supra, caso não 
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 10/10/2017. 
Dos autos “consta a interposição de Agravo de Instrumento nº 2216093-93.2018.8.26.0000 que foi 
recebido apenas no efeito devolutivo, e sobre essa decisão pende recurso de Agravo Interno”. Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 26 de setembro de 2018. 

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      22.568
Disponibilidades    9.921
Aplicações Interfinanc. Liquidez       2.701

Aplicações no mercado aberto     2.701
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       4.336

Carteira Própria    3.308
Vinculados à Prestação de Garantias      520
Vinculados ao Banco Central    508

Outros Créditos        5.604
Carteira de Câmbio    4.547
Rendas a Receber     143
Negociação e Intermed. de Valores    22
Diversos    923
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (31)

Outros Valores e Bens               6
Despesas Antecipadas     6

PERMANENTE        1.131
Imobilizado de Uso           441

Outras Imobilizações de Uso    1.150
(Depreciações Acumuladas)     (709)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            690
Outros Ativos Intangíveis    894
(Amortização Acumulada)   (204)

TOTAL DO ATIVO      23.699

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      16.909
Relações Interdependências        1.562

Ordens de Pagamentos em Moedas     1.562
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      15.347

Carteira de Câmbio    7.721
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.288
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     6.336

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        6.790
Capital :        6.187

De Domiciliados no País      6.187
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      127
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    272
Lucros ou Prejuízos Acumulados     176
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado             28

Receitas Operacionais     11.210
(Despesas Operacionais)     (11.165)
Receitas não Operacionais    -
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    (6)
(Contribuição Social)    (11)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido     23.699

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Outubro de 2018

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº  11.284.204/0001-18 - NIRE 35.300.393.775

 Companhia Aberta
COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO DE LIVRO SOCIETÁRIO

YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 360, 4º andar, Cj. 41, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP nº 04543-000, vem comu-
nicar, por meio da presente, a quem possa interessar e para todos os fins de direito, o extravio do Livro de Transfe-
rência de Ações Nominativas, registrado e autenticado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo em 01 de 
dezembro de 2011, sob o nº 115363, nº de ordem: 1 e parcialmente utilizado, fato esse constatado em 29.10.2018, 
de forma que a Companhia não possui mais o referido livro em seus arquivos. São Paulo, 26 de novembro de 2018

A Comissão de Controle 
e Defesa do Consumi-
dor do Senado aprovou 

o projeto que estabelece a 
proibição de qualquer forma 
de propaganda, publicidade, 
promoção ou patrocínio de 
produtos fumígenos também 
nos locais de venda. O texto do 
senador José Serra (PSDB-SP) 
estabelece a obrigatoriedade de 
que as embalagens dos cigarros 
sejam padronizadas, mantendo 
as advertências quanto aos 
riscos e prejuízos do fumo, con-
forme regulamento da Anvisa.

O projeto também proíbe o 
uso de substâncias sintéticas 
e naturais que possam inten-
sificar, modificar ou realçar 
sabor ou aroma de cigarros ou 
outros produtos fumígenos, 
e estabelece a punição, com 

Senador José Serra, autor do projeto.
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Comissão aprova novas medidas 
de combate ao tabagismo

Os custos relacionados ao uso do cigarro são “astronômicos” e superam em muito a receita tributária 
gerada pelo setor

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Aviso aos Acionistas
Madeira Energia S.A. - MESA (“Companhia”) vem comunicar aos Senhores Acionistas que, na Assembleia Geral Extraordinária realizada 
em 29 de novembro de 2018 (“AGE 29.11”), foi aprovado aumento de capital da Companhia (“Aumento de Capital”), nos seguintes termos
e condições: O aumento do capital social da Companhia é de até R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), mediante a emissão 
de até 301.274.623 (trezentos e um milhões, duzentas e setenta e quatro mil, seiscentas e vinte e três) novas ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,4315 cada (“Ações”). Na própria AGE 29.11, a acionista Furnas Centrais Elétricas S.A.
subscreveu 127.921.205 (cento e vinte e sete milhões, novecentas e vinte e uma mil, duzentas e cinco) ações, pelo preço de emissão de  
R$ 0,4315 cada uma. As Ações emitidas no Aumento de Capital farão jus ao recebimento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio 
integrais, bem como quaisquer outros direitos que venham a ser declarados pela Companhia a partir desta data, em igualdade de condições 
com as demais ações ordinárias da Companhia já existentes. As ações subscritas na própria AGE 29.11 deverão ser integralizadas em moeda 
corrente nacional até 06 de dezembro de 2018, totalizando R$ 55.198.000,00 (cinquenta e cinco milhões, cento e noventa e oito mil reais). 
Em relação ao valor remanescente de R$ 74.802.000,00 (setenta e quatro milhões, oitocentos e dois mil reais), a serem integralizados em 
moeda corrente nacional, os acionistas terão o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados desta publicação, para exercer seu direito de 
preferência para subscrição do Aumento de Capital, na proporção de sua participação no capital social da Companhia, mediante assinatura
de boletim de subscrição, na sede da Companhia, devendo à ocasião apresentar os documentos listados abaixo. O preço por Ação, para 
exercício do direito de preferência, será também de R$ 0,4315 por ação, calculado nos termos do inciso II do § 1º do artigo 170 da Lei nº
6.404/76. As Ações subscritas em decorrência do Aumento de Capital deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional em até  
5 (cinco) dias úteis contados da data de subscrição. O prazo e o procedimento para rateio e exercício do direito a eventuais sobras pelos
acionistas que tiverem reservado tal direito constarão de aviso aos acionistas a ser oportunamente publicado pela administração da
Companhia. Documentação para Subscrição de Ações: cópia do estatuto e ata de eleição da atual diretoria ou contrato social consolidado, 
em vigor, cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), documentação societária outorgando poderes de 
representação e originais da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de seus representantes. Os acionistas que se fizerem
representar por procurador deverão entregar, além dos documentos acima referidos, o respectivo instrumento de mandato.

São Paulo, 29 de novembro de 2018
Madeira Energia S.A. - MESA

regiões produtoras de fumo. 
Nos cálculos da senadora, 600 
mil pessoas no Brasil dependem 
dessa atividade econômica Ela 
também questiona a efi cácia 
das restrições ao mercado legal 
de tabaco.

Em seu relatório, Cristovam 
lembra que o Brasil já avançou 
em relação às medidas de com-
bate ao tabagismo, mas é preci-
so dar continuidade a essas po-
líticas. José Serra lembrou que 
o percentual de fumantes no 
Brasil foi reduzido de 35% para 
14,7% entre 1989 e 2013, mas 
os custos relacionados ao uso 
do cigarro são “astronômicos” 
e superam em muito a receita 
tributária gerada pelo setor. O 
projeto segue para análise da 
Comissão de Assuntos Sociais 
(Ag.Senado). 

multa e pontos na carteira do 
motorista que fumar ou permitir 
que passageiro fume em veículo 
que esteja transportando meno-
res de 18 anos. 

A discussão do projeto foi 

marcada por controvérsia 
entre a senadora Ana Amélia 
(PP-RS) e o relator da matéria, 
senador Cristovam Buarque 
(PPS-DF) sobre o impacto 
negativo da medida sobre as 

O famoso cantor italiano Pep-
pino di Capri, conhecido por seu 
romantismo, voltará ao Brasil 
em 2019 para apresentar sua 
nova turnê, “Peppino di Capri 
Per Amore”, no dia 21 de março, 
em São Paulo. A pré-venda de 
ingressos já começou. O artista, 
que veio ao país pela última vez 
em maio de 2017, fará apresen-
tação única no Credicard Hall. 

Seu show contará com a par-
ticipação especial da cantora 
brasileira Zizi Possi, com quem 
interpretará a música “Per 
Amore”, além de uma seleção de 
canções napolitanas. O evento 
será produzido pela Polandian. 
O primeiro sucesso da carreira 
do cantor foi a música Malatia, 
criada em 1958. Ao longo de 60 
anos, Capri misturou diversos 
estilos em suas canções, como 
jazz, mambo e o clássico ita-
liano. Entre os principais hits 

Peppino di Capri voltará ao 
Brasil em março de 2019

também estão “Roberta” (1963) 
e”Champagne” (1973).

O italiano ganhou fama inter-
nacional após vencer o Festival 
de San Remo, em 1973, com a 
música “Un Grande Amore e 
Niente Piu”. E, em 1976, com 
a canção “Non lo Faccio Piu”. 
Com presença de palco cativan-
te, Peppino di Capri consagrou 
sua carreira em 1988, quando 
lançou o álbum “In Concerto”, 
em Londres (ANSA).
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