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NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ/MF 49.074.412/0001-65 - NIRE 35.300.091.604

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, São Paulo/SP, Avenida Angélica, 
2197, 7º ao 11º andares, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2018. SP, 01/03/2019. A Administração.  (02.07.08/03/2019)

AVISO AOS ACIONISTAS

Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF 00.417.120/0001-99 - NIRE 35300483138

Aviso aos Acionistas
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, na Avenida Ibirapuera, 2332, Sala 52, Bairro Indiano-
polis, CEP 04.028-002, São Paulo/SP, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício 
social encerrado em 31/12/2018. SP, 01/03/2019. A Administração. 02.07.08/03/2019)

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1100300-56.2014.8.26.0100 O Dr. André Augusto Salvador 
Bezerra, Juiz de direito da 42ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Bravia Corretora e 
Administradora de Seguros Ltda CNPJ Nº 09.630.623/0001-12, e AGR Representações Comerciais 
Ltda. (``AGR´´) CNPJ/MF Nº 01.161.091/0001-38, que lhes foi proposta ação Ordinária – reque rida 
por Banco Fibra S/A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.091.317,44, Referente aos 
Termo de adesão referente os boletos não pagos. Considerando que os requerentes, encontram - se 
em lugar ignorado, ficam o mesmo, por meio do presente edital Citados para os termos e atos da 
ação proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou 
oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de janeiro de 2019. 

Citação Prazo 20 dias Proc. 0003117-68.2015.8.26.0294. A Drª. Ana Carolina Gusmão de Souza 
Costa, Juíza de direito da 2ª VC do Foro de Jacupiranga/SP. Faz saber a Cristiano Victor da Silva,  
CPF/MF Nº: 341.986.318-75 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por por CGMP - 
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 
 9.849,08, Referente a fatura de nº 170477416, com vencimento em 15/12/2014, vencida e não 
paga. Considerando que o requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do 
presente edital Citado para os termos e atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o 
prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0011744-33. 2016.8.26.0001 A MMª. Juíza de 
Direito da 6ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Eliana Souto Junqueira CPF Nº 082.528.248-97, RG Nº 22.443.946-
7 e Margareth Oliveira Santos, CPF n. 219.198.768-04 e RG 22000325-7 que no cumprimento de 
sentença acima mencionado que lhe move Sociedade Beneficente São Camilo, houve o bloqueio, 
através do sistema Bacen Jud, da quantia de R$ 3.971,57 da conta bancária da executada Eliana 
junto ao Banco Bradesco bem como o bloqueio de R$ 504,12 da conta bancária da executada 
Margareth junto ao Banco Bradesco, ficando Intimadas para se manifestar, se o caso, no prazo de 5 
dias, nos termos do § 3º do artigo 854 do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação, com a certidão 
nesse sentido, convertida estará a indisponibilidade em penhora, de sorte que dever-se-á proceder 
à transferência do montante indisponível. Para que produza seus regulares efeitos de direito, é 
expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Citação Prazo 20 dias Proc.1001348-37.2017.8.26.0294. A Drª. Ana Carolina Gusmão de Souza 
Costa, Juíza de direito da 2ª VC do Foro de Jacupiranga/SP. Faz Saber JGS Cajati Transportes de 
Cargas Eireli ME, CNPJ Nº: 16.706.481/001-95 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida 
por  CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia 
de R$ 9.457,94, Referente a fatura de nº 254175278, com vencimento em 10/11/2016, e fatura nº 
258019019, com venc. em 12/12/2016 vencidas e não pagas. Considerando que o requerente, 
encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e 
atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia 
reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1019621-88. 2017.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ª VC, do Foro de São José dos Campos, Estado de SP, Dr(a). Daniel Toscano, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jose Fernandes da Silva 31618556800, CNPJ 21.721.799/0001-85, com 
endereço à R Manoel Menezes Leal, 715, Conjunto Residencial Galo Branco, CEP 12247-500, São 
José dos Campos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando em síntese: que a requerida contratou os serviços 
da requerente, mas não liquidou as faturas 251311150 e 255076444, requer o autor que a 
requerida pague o valor de R$8.850,81 (em junho/2017), acrescida de juros de mora, correção 
monetária, honorários advocatícios devidamente exacerbados, custas processuais e demais 
cominações legais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1003087-12.20 15.8.26.0554 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Santo André, Estado de SP, Dr(a) Luís Fernando Cardinale Opdebeeck 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Priscila Jacyntho da Silva, Brasileira, Solteira, RG 34.883.415-
9, CPF 418.985.988-51, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social 
Camiliana, a qual alega, em síntese, que firmou um Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais relativo ao curso de Nutrição e que a requerida é devedora da requerente por haver 
inadimplido com 4 mensalidades relativas aos meses de março/2010 à Junho/2010, sendo cada 
mensalidade no valor nominal de R$ 985,00. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação por Edital para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento do 
valor acima descrito (devidamente atualizado), acrescido de honorários advocatícios de 5% (artigo 
701 do Código de Processo Civil), ou, querendo, apresente defesa na forma de embargos, sob  
pena de, não o fazendo, constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Citação Prazo 20 dias. Proc. 0112636-80.2012.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, Juiz 
de Direito da 9ºVC do Foro da Capital S/P.Faz Saber a Erondina Ferreira da Silva RG Nº14.974.901 
CPF Nº 038.192.168-98, que Momentum Empreendi mentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de 
Cob. no valor de R$ 22.944,53. referente às da taxa de conservação do lote 06, da Quadra HX, do 
Empreendimento Terras de Santa Cristina III. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0015279-90. 2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Teresa Maria Ramalho Abe, Brasileiro, Solteira, RG 24637003-
8, CPF 296. 221 718-42, com endereço à Praca Barros Cabral, 34, apto 61, Vila Formosa, CEP 
03359-080, SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
União Social Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 18.237,75 
(atualizado em novembro/2018), devida mente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1003056-90. 2017.8.26.0337 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Mairinque, Estado de SP, Dr(a). Carla Carlini Catuzzo, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Transportadora Nova São Roque Ltda, CNPJ 48.560.585/0001-20, que lhe 
foi proposta uma ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda, 
alegando em síntese: A Requerida contratou os serviços da Requerente, para que seus veículos 
obtivessem passagem pelas praças de pedágio sem que fosse necessária parada. Ocorre que a 
requerida não liquidou as faturas referentes a 30/11/2016; 02/01/2017 e 01/03/2017 totalizando o 
débito no valor de R$ 45.372,82. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determina 
da a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias 
úteis, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 45.372,82, devidamente 
atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da 
causa, ou apresente embargos ao mandado monitórios, nos termos do artigo 701 do CPC. 1 - O réu 
será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o determinado no prazo. 2- Caso não 
cumpra no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 
judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002962-34. 2018.8.26.0297 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª Vara, do Foro de Jales, Estado de SP, Dr(a). Maria Paula Branquinho Pini, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Volnei Pizolato Transportes–ME, CNPJ 13.205.490/0001-04, com endereço 
à Rua 12, 2030, Sala 4, Centro, CEP 15700-074, Jales-SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.,alegando em síntese 
A Requerida contratou os serviços da Requerente (sistema conhecido como Sem Parar / Via Fácil), 
para que seus veículos obtivessem passagem pelas praças de pedágio sem que fosse necessária 
sua parada. Durante a prestação do serviço, é facultada à requerida, a inclusão de outros veículos, 
bem como efetuar a substituição de Tags, independentemente dos que foram informados no 
momento da contratação. Assim, as cobranças dos valores ocorreriam através de emissão de 
Fatura, com débito automático em conta corrente, sendo que os dados foram fornecidos antecipada 
mente pelo devedor quando da contratação dos serviços. A Requerida honrou por diversos meses 
com o previamente contratado, liquidando a fatura conforme extrato em anexo. Ocorre que a Reque 
rida não liquidou as faturas por não haver o devido pagamento até o momento,não restou alternativa 
à requerente, a não ser procurar o Judiciário para receber os valores representados pela fatura de 
cobrança, bem como extrato de movimentação nas praças de pedágio, que com o acréscimo dos 
encargos contratualmente previstos e demonstrados na planilha anexa, totaliza o valor de R$ 
16.929,11 (Dezesseis Mil, Novecentos e Vinte e Nove Reais, Onze Centavos). Referente a fatura de 
nº 130820090, com vencimento em 25/11/2013, e Fatura de nº 133727235, com vencimento em 
26/12/2013, vencidas e não pagas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determi 
nada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jales, aos 08 de janeiro de 2019. 
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QUINTA-FEIRA, 07 DE MARÇO DE 2019

SÓCIO E OBRIGADO A CONTRIBUIR PARA O INSS
Sócio de empresa é obrigado a contribuir para o INSS, qual a base 
legal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM A IMPLEMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, QUAL O PRAZO PARA A 
EXTINÇÃO DO CAGED?

Não existe prazo definido em lei para extinção do CAGED, portanto, 
ainda que esteja enviando o eSocial desde janeiro de 2018, deve 
continuar informando as admissões e demissões no CAGED até que o 
governo publique norma informando a extinção.

FUNCIONÁRIOS AFASTADOS E A CIPA
Os funcionários afastados pela previdência social podem se candidatar às 
eleições para a CIPA? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALECIMENTO DO EMPRESÁRIO
Com o falecimento do empresário, os funcionários no momento 
da rescisão perdem o direito da multa, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DATA CORRETA PARA O CÁLCULO DO INSS
Contribuinte individual que recebe por serviços prestados a pessoa 
jurídica, mediante recibo de pagamento, qual a data que deve 
considerar para cálculo de INSS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL E O FAP
Para as empresas do simples nacional, se faz necessário consultar o 
FAP, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA SEM FATURAMENTO
Empresa de Lucro Presumido ou Lucro Real, sem faturamento, e sem 
retenção de INSS, com situação cadastral ativa, deve enviar o REINF 
sem movimento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® MARÇO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

O pretendente: REMI CLEBSON ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão porteiro, nascido em Batalha - AL, no dia 01/12/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Nonato Alves dos Santos e de 
Maria Sandra Alves da Silva. A pretendente: ROBERTA SANTOS SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Camacã - BA, no dia 02/01/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Marques Souza e de 
Romana Almeida dos Santos.

O pretendente: CLAYTON TEMISTOCLES LOMBARDI, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de negócios, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/10/1989, residente e domi-
ciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de José Paulo Lombardi e de Rita de Cassia 
Temistocles Lombardi. A pretendente: BRUNA DOS ANJOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/04/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Sabino dos 
Santos e de Josefa Inacia dos Anjos Santos.

O pretendente: MARCOS AURELIO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão profi ssio-
nal de educação física, nascida em Taboão da Serra - SP, no dia 11/12/1989, residente 
e domiciliada em Taboão da Serra - SP, fi lho de Marcos Antonio de Lima e de Suely 
Aparecida Fonseca. A pretendente: VANESSA CREVATIN MARTYNIUK, estado civil 
solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/05/1995, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel Martyniuk Junior e de 
Silvia Maria Crevatin Martyniuk.

O pretendente: LUCIANO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão soldador, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 22/06/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Luciane Ribeiro. A pretendente: LILIANE DANIEL DE CARVALHO, 
estado civil solteira, profi ssão personal organizer, nascida em São Paulo - SP, no dia 
28/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edilson 
Theodoro de Carvalho e de Marta Daniel Pereira.

O pretendente: DIEGO SILVA BARROS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/11/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arlindo Barros dos Santos e de Jailda da Silva 
Ferreira. A pretendente: DANIELE KEIKO GREGHI NAKAMA, estado civil divorcia-
da, profi ssão comerciante, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/08/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Masayuki Nakama e de Luciane 
Greghi Ribeiro Nakama.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RONALDO DO CARMO, estado civil solteiro, profi ssão representante 
comercial, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/03/1971, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Agostinho do Carmo e de Izabel Costa do Carmo. A 
pretendente: ÁGATA BATISTA, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 27/10/1983, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
fi lha de Sebastião Batista e de Rute Luiza Batista.

O pretendente: SEMER FELIPE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão corretor, nas-
cida em São Paulo - SP, no dia 11/05/1975, residente e domiciliado em Sumaré - SP, fi lho 
de José Felipe da Silva e de Cedineia Maria da Silva. A pretendente: FABIANA JORGE 
SEDRAN, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 26/06/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcio 
Zerbinatti Sedran e de Iara de Lourdes Jorge Sedran.

O pretendente: ARTHUR SCOCCA TRIVINOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/09/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo dos Santos e de Cleide Scocca Trivinos 
dos Santos. A pretendente: LUIZA CALFA ANDRIANI, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/09/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wladimir Jaen Andriani e de Eliane Nunes Calfa Andriani.

O pretendente: ALBERTO BOSNIC FALCHI, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 17/09/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Alberto Falchi e de Nancy Bosnic Falchi. A pretendente: 
SOFIA VASCONCELOS DE ABREU, estado civil solteira, profi ssão atriz, nascida em 
Maceió - AL, no dia 28/10/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Marcos Antonio de Abreu e de Maria de Fátima Lobato de Vasconcelos Pereira.

O pretendente: RICARDO AUGUSTO GIANNICO CORDEIRO, estado civil solteiro, 
profi ssão encarregado técnico, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/11/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Davidson Cordeiro e de Myrian 
Teresinha Giannico Cordeiro. A pretendente: JANAINA LAIS DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão analista de produto, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/11/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cintia Katia da Silva.

O pretendente: RICARDO DO PRADO ESPOLADORE, estado civil divorciado, profi ssão 
médico, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/12/1970, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Renato Figueiredo Espoladore  e de Nilza Maria do Prado 
Espoladore. A pretendente: FÁTIMA BESNYI, estado civil divorciada, profi ssão gerente 
de projetos, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/07/1978, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hermindo Besnyi e de Therezinha de Jesus Besnyi.

O pretendente: ALI DIB, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascida em Chehabie - 
Líbano, no dia 04/07/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Khalil Dib e de Mariam Kanso. A pretendente: CRISTIANE FURLAN, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/07/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Murilo Furlan e de Maria Cristina Marques Cavalcanti.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Companhia Brasileira de Fiação - CNPJ/MF nº 
61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1 - Convocação - 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 05.04.19 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia 
Brasileira de Fiação a se reunirem em assembleia geral ordi-
nária, no dia 05 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede social 
na rua Cesário Alvim nº 498, bairro do Belém, cidade e Es-
tado de São Paulo, para discutir e deliberar sobre a seguin-
te ordem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e 
contas do exercício social findo em 31.12.18; 2.- fixação dos 
honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse so-
cial. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 06 de março de 2019. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Declaração de Extravio de Documentos 
Ecolavanderia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 
04.836.745/0001-46, estabelecida à Rua Dr. Trajano 
de Barros Camargo, 1295 – Centro CEP: 13480-203 
na cidade de Limeira - SP, declara para os devidos fins 
que, foram extraviados 2 (duas) vias da Alteração do 
Contrato Social registrado sob o nº 045.582/09-9. Nome 
do responsável: Luiza Ferreira Camargo e Oliveira.

Espalhados por seu território estão 
inúmeros vilarejos encantadores, 
que apaixonam cada vez mais turis-

tas com suas ruazinhas de pedra, castelos 
medievais e vistas avassaladoras. Confi ra 
alguns deles!
 • Mértola - Esta vila foi uma importante 

cidade do Império Romano e, depois, 
uma grande cidade muçulmana. Sua 
herança islâmica é uma das mais bem 
preservadas de Portugal, e por lá é 
possível encontrar até uma antiga 
mesquita onde funciona uma igreja. O 
resultado é um destino heterogêneo, 
com edifícios e vestígios que contam 
uma história vasta e muito antiga. 
Para completar, Mértola fi ca em meio 
a um parque natural e tem uma vista 
deslumbrante para o rio Guadiana.

 • Marvão - Este vilarejo também está 
na Serra de São Mamede, a 12 quilô-
metros de Castelo de Vide. Rodeado 
por muralhas de pedra, tem uma arqui-
tetura fascinante, com muito granito, 
varandas de ferro forjado e janelas 
manuelinas. A vista para os campos é 
imperdível!

 • Arraiolos - Com um peculiar castelo 
circular, Arraiolos é famosa por suas 
tapeçarias, um dos artesanatos mais 
fascinantes do país. Além do colorido 
de seus tapetes, que decoram as frentes 
das lojas locais, a vila tem construções 
incríveis, como a Igreja da Misericór-
dia e a Igreja do Convento de Nossa 
Senhora da Assunção, decoradas com 
belíssimos azulejos.

 • Monsaraz - Próxima da fronteira com 

a Espanha, Monsaraz é simplesmente 
apaixonante. Suas ruas de pedra e 
casinhas charmosas parecem combi-
nar perfeitamente com os arredores. 
O castelo, que fi ca no topo da colina, 
garante um visual impressionante do 
lago Alqueva, que fi ca ainda mais bonito 
ao pôr do sol.

 • Castelo de Vide - No topo de uma 
colina em plena Serra de São Mamede 
está Castelo de Vide, que parece saída 
de um conto de fadas. Ruazinhas de pa-
ralelepípedo são ladeadas por casinhas 
brancas e, como se não bastasse, tudo 
fi ca repleto de fl ores. Neste vilarejo, 
a herança judaica é destaque, e uma 
antiga sinagoga se tornou um museu.

Fonte e mais informações: (www.turis-
modoalentejo.com.br).

As incríveis vilas do Alentejo
Viajando pelo Alentejo, os turistas entendem bem porque ele é conhecido como a região mais 
autêntica de Portugal Fotos: Divulgação

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: SAINT TILMA BAZILE, pedreiro, solteiro, natural do Haiti, nascido aos 
27/02/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Bazile Saint Tilaire e 
de Jean Baptiste Acela. A pretendente: MARIE MAUD PIERRE LOUIS, téc. informática, 
solteira, natural do Haiti, nascida aos 25/09/1980, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, fi lha de Cedieu Pierre Louis e de Cleoda Felix.

O pretendente: DIEUTHOMME LAROSE, pintor, solteiro, natural do Haiti, nascido aos 
03/04/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Herve Larose e de 
Marie Belizaire. A pretendente: KASSAN BASQUIN, professora, solteira, natural do Haiti, 
nascida aos 08/09/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jonas 
Basquin e de Keslene Aritis.

O pretendente: YURI RODRIGUES DOS SANTOS CANANÉA, motorista, solteiro, natural 
de São Paulo - SP, nascido aos 16/06/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Walter Roberto de Almeida Cananéa e de Iná Rodrigues dos Santos. A 
pretendente: ANA CRISTINA DE SOUZA, assistente fi nanceiro, solteira, natural de São 
Paulo - SP, nascida aos 12/02/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Palmira Maria de Souza.

O pretendente: CARLOS LEANDRO VIANA BARBOSA, designer gráfi co, solteiro, natural 
de Volta Redonda - RJ, nascido aos 31/08/1990, residente e domiciliado em Pinheiral 
- RJ, fi lho de Carlos César Barbosa e de Janetejane Vianna Barbosa. A pretendente: 
GABRIELA MINORY SATO, produtora de eventos, solteira, natural de São Paulo - SP, 
nascida aos 05/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Leonardo 
Koiti Sato e de Cecilia Hokama Sato.

O pretendente: DANIEL SALA, arquiteto, solteiro, natural de São Paulo - SP, nascido 
aos 23/01/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Arnaldo Sala e de 
Atsuko Kawai Sala. A pretendente: JANAÍNA PAÇO FUJII, arquiteta, solteira, natural de 
São Paulo - SP, nascida aos 06/11/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Plinio Massao Fujii e de Maria Aparecida Gonini Paço Fujii.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA NOGUEIRA, empresário, divorciado, natural de São Paulo 
- SP, nascido aos 22/04/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Armando 
Stopa Nogueira e de Maria Lucia da Silva. A pretendente: SIRLEI CONCEIÇÃO SILVA, se-
cretária, solteira, natural de São Paulo - SP, nascida aos 15/11/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Cicero Francisco da Silva e de Maria da Conceição da Silva.

O presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, expulsou on-
tem (6) o embaixador da Ale-
manha no país, Daniel Martin 
Kriener. Ele tem 48 horas para 
deixar Caracas. O diplomata é 
acusado de agir em favor da 
ingerência externa e por apoiar 
o autodeclarado presidente 
venezuelano, Juan Guaidó. 
De acordo com comunicado 
do Ministério das Relações 
Exteriores, o embaixador, é 
“persona non grata” por atuar 
em violação “às regras básicas 
que regem as relações diplo-
máticas”.

Kriener foi na última se-
gunda-feira (4), ao Aeroporto 
Internacional Simón Bolívar, 
em Maiquetía, durante a che-
gada de Guaidó, que passou 
mais de uma semana fora da 
Venezuela, viajando por cinco 
países: Colômbia, Brasil, Pa-
raguai, Argentina e Equador. 
Em comunicado, o governo 
Maduro condenou os atos do 
embaixador alemão. 

“A Venezuela considera 
inaceitável que um represen-
tante diplomático estrangeiro 
no seu território para exercer 

Venezuela expulsa 
embaixador da Alemanha

Embaixador da Alemanha, 

Daniel Martin Kriener.

mais como um líder político 
em alinhamento claro com a 
agenda de setores conspiração 
extremistas do papel público 
oposição venezuelana”. O texto 
diz ainda que: “A República Bo-
livariana da Venezuela reitera 
a sua vontade de manter uma 
relação de respeito e coopera-
ção com todos os governos na 
Europa” (ABr).
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