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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0171761-13. 2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Valéria Longobardi, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Ademilson Kohatsu, brasileiro, casado, RG Nº 15.911.118, CPF Nº 027.604.938-
14, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de 
R$19.386,95. referente às da taxa de conservação do lote 24, da Quadra EZ, do Loteamento Ninho 
Verde - Gleba II, situado na zona urbana do município de Pardinho, comarca de Botucatu/SP. 
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido 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 0013488-92. 2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da 
Silveira, na forma da Lei, Faz Saber a(o) Ana Paula de Lima Porse, CPF 033.347.709-07, que 
tramita por esta Vara/ Ofí cio a presente ação de cumprimento de sentença movida por União Social 
Camiliana, objetivando o recebimento da quantia de R$ 10.948,88 (Dez mil novecentos e quarenta e 
oito reais e oitenta e oito centavos). Encontrando-se a ré 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 retro 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatí 
cios 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 dias úteis para que o executado, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, sendo-lhe nomeado 
Curador Especial em caso de silêncio. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de Março de 2019. 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0034605-73. 2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo Santos 
Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Cesar Augusto Grosso, CPF 331.490.298-
05, 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 deter minada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$24.123,83(referente a 
setembro/2017), 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. Antes de esgotado este último prazo, não será deferida a prática de atos de constrição 
(bloqueio via Bacenjud, Renajud, etc.). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de fevereiro de 2019. 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001090-73. 2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta 
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Iago Miotti Chaves, Brasileiro, RG 
39.277.818-X, CPF 387.466.008-76, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por União Social Camiliana CNPJ nº 58.250.689/0001-92. 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$18.800,05, devidamente 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 20 dias - Processo Nº 1001781-29. 2016.8.26.0471 A MM. Juíza de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Porto Feliz, Estado de SP, Dra. Ana Cristina Paz  Neri Vignola, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Izolina Rodolfo Barbosa EPP, empresária individual, RG n. 26. 438. 
940-2, CPF n. 201.963.638-70, CNPJ n. 14.237.338/0001-76, que lhe foi proposta uma ação Moni 
tória por parte de Jn Fomento Mercantil Ltda, alegando em síntese que a autora é credora da 
quantia de R$ 42.821,97, representada pelos cheques nº 850465, 850466, 850467 e 850468, no 
valor de R$ 7.980,00 cada, devolvidos e não pagos. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, proceder ao pagamento da 
quantia especificada na petição inicial e efetuar o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes a 5% do valor da causa ou apresentar embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC, sob pena de constituir-se de pleno direito título executivo. Não sendo 
contestada a ação, a ré 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 Porto Feliz, aos 12 de março de 2019 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0061471-18. 2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 21ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Juliana Nascimento, CPF 156.372.138-44, que lhe foi proposta 
uma ação Monitória, em fase de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, 
alegando em síntese: a ação principal foi julgada procedente, constituindo, de pleno direito, o título 
executivo judicial referente às cinco parcelas de R$ 431,42, totalizando um valor de R$ 9.324,51, 
atualizado em 07/2017. Encontrando-se o supracitado em local ignorado, expede-se edital de 
intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de 
execução coativa (Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de 
Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde o executado poderá apresentar impugnação no 
prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, 
independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC), nos termos do artigo 257, IV 
do NCPC. Para conhecimento de todos, é expedido o presente edital, que será afixado e publicado 
na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de julho de 2018. 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002739-44. 2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Madalena Aparecida Ferraresso Girardi, CPF/MF Nº 359.976.998-20 e 
terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, 
processam-se os autos de Procedimento Sumário que lhes move Momentum Empreendimento 
Imobiliário Ltda. Encon trando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi deter mi nado sua 
Intimação, por edital, da Penhora que recaiu sobre `` lote 28, da quadra AG, do empreendimento 
"Terras de Sta. Cristina, Gleba I", objeto da matrícula 21.787 do Registro de Imóveis de Avaré), 
do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Madalena Aparecida Ferr, 
Rg Aresso Girardi, CPF/MF Nº 359.976.998-20. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão 
do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências 
do descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais.  

Edital de  Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001491-26. 2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Cristiane Vieira, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Milena Cristina Dos Santos, Brasileiro, RG 27858285-0, CPF 
347.853.528-09, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 12.703,21, referente contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes. Encontrando-se a ré 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, contados do prazo supra, efetue o pagamento da quantia especificada devidamente 
atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da 
causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será 
isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo; caso não cumpra o 
mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título 
executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, ficando advertido que será 
nomeador curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011591-06. 2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Najara Ferreira Serra, Brasileira, RG 44.113.755-6, CPF 
332.899.288-02, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 10.598,91, referente contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar 
ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital citada para os termos e atos da ação proposta. 
Ficando advertida de que terá o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer 
embargos. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada 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 27 de fevereiro de 2019. 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001662-70. 2018.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª VC, do Foro de São José dos Campos, Estado de SP, Dr(a). Heitor Febeliano dos 
Santos Costa, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rosana Castro Gomes, Brasileiro, Solteira, RG 
35.421.942-X, CPF 373.092.128-27, Outros Dados: ro_gcastro@hotmail.com, com endereço à Av. 
das Comunicacoes, 04,Industrial Anhanguera , CEP 06276-190, Osasco - SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: a Requerida 
firmou com a Requerente o competente, Contrato de Prestação de Serviços Educacionais relativo ao 
curso de Especialização em Nutrição Esportiva e Estética com Ênfase em Wellness em 2012. Não 
obstante a prestação de referidos serviços, a Requerida é devedora da Requerente por haver 
inadimplido com 05 mensalidades relativas aos meses de Fevereiro à Junho de 2013, no valor de 
R$ 600,00 (seiscentos reais) cada. 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente(m) embargos ou pague(m) a 
quantia mencionada na petição inicial, devidamente atualizada até a efetiva data de pagamento. Se 
não opostos embargos em 15 dias, converte-se a decisão monitória em decisão executiva, prosse 
guindo-se a fase de execução de título judicial. Caso cumpra(m) o(s) réu(s) o comando emergente 
do edital, ficará(ão) isento(s) das custas processuais e pagará(ão) honorários de advogado no valor 
de cinco por cento do valor atribuído à causa (CPC 701, parágrafo primeiro). Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 30 Dias. Processo Nº 0007982-29. 2018.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de SP, Dr(a). Ana Luiza Madeiro Diogo 
Cruz, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Vitor Jasgovicius Filho, RG Nº 10.812.144, CPF/MF Nº 
017.405.628-10, que União Social Camiliana, propôs ação monitória em fase de cumprimento de 
sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento 
do valor de R$ 24.927,00, (maio/2018), nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi 
citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no 
prazo de 15 (quinze) dias." e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, 
haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento 
do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

2ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000262-70.2018. 
8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Andrea Ferraz Musa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MONICA BARBATO, Brasileiro, 
RG 12.164.549-6, CPF 245.786.678-20, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
Instituto Presbiteriano Mackenzie, alegando em síntese: o autor é credor da ré pela importância 
nominal de R$ 17.659,55 oriundos de débitos de Prestação de Serviços Educacionais, relativo a cheques 
devolvidos e protestados, bem como do saldo de confissão e novação de dívida, balizada por nota 
promissória, sendo certo que os serviços educacionais foram usufruídos por NATALIE BARBATO 
GUIMARÃES, mediante matrícula 31455190. O valor atualizado do débito até a presente data é de R$ 
24.999,83, tanto do saldo da novação de dívida, quanto dos cheques, em planilhas distintas. Tendo em 
vista as diversas tentativas infrutíferas de receber o crédito amigavelmente, alternativa não restou senão 
propor a presente. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO E 
INTIMAÇÃO, 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 da quantia especificada na inicial 
no valor de R$ 24.999,83 devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, no prazo de 15 
dias úteis, nos termos do artigo 701 do CPC. Caso não atenda à intimação no prazo e os embargos não 
forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Não sendo oferecidos embargos, a ré 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 27 de fevereiro de 2019. DOCUMENTO ASSINADO 
DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0039872-62.2013.8.26.0100 - 672/13.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) João Pedro, Enrico Manograsso, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Isabel 
Cristina Bernal ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel 
localizado na Rua Francisco Retti, 112, 33º Subdistrito, Alto da Mooca, São Paulo - SP, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
apresentem 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.  

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0005349-58.2012.8.26.0100 - 130/12.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia 
Fraga Benitez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Edmar da Silva Oliveira ou Edmar Maria 
da Silva, Severina Pereira das Neves, Gerusia Silva Nogueira, Paulo Nogueira Coelho, 
Paulo Nogueira Coelho, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que João Roberto Abra e Rosa Maria Silva Alves 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na 
Rua dos Corrego, 10, São Paulo - SP. alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem 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. 

13ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006323-
08.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Soares Fialdini , na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ONIX 
BLINDAGEM E MONTAGEM LTDA, CNPJ. 07.194.892/0001-58 e SWANI BENEDETTI, CPF. 
119.097.318-97, que lhes foi proposta uma ação MONITÓRIA por parte de HIGH GLASS SOLUTION 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME, objetivando o recebimento de R$ 101.285,20 
(Dez/2016), oriundos dos cheques nº 005582 no valor de R$ 58.000,00 e nº 883961 no valor de R$ 
21.000,00 ambos sacados contra o Banco HSBC e devolvidos por falta de fundos. Estando os 
requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, paguem o valor supra devidamente corrigido, que os tornará isentos das custas e 
honorários advocatícios ou embarguem, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 
judicial, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2018. 

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0216074-
33.2009.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCIO 
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, CPF 279.070.988-23, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Procedimento Comum, movida por CONDOMÍNIO ESPORTE E VIDA HORTO DO YPE. 
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, acerca da PENHORA que recaiu sobre o apartamento 
nº63 localizado no 6º andar, bloco 01, integrante do condomínio ESPORTE E VIDA HORTO DO YPE, 
situado na Rua Osiris de Camargo, nº 100, bairro Parque Munhoz, 29º Subdistrito- Santo Amaro, 
registrado no 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, sob a matrícula nº 318.293, 
podendo Vossa Senhoria oferecer impugnação no prazo legal. Será o presente edital , por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Reunião de Diretoria. Data, Hora e Local: Aos 07/03/19, às 10h, na sede social situada na 
Avenida das Nações Unidas, 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, São Paulo/
SP. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia face à presença da totalidade dos 
membros da Diretoria da Companhia, tendo sido convidada Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek 
para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a abertura de filial da Companhia na 
Cidade de Osasco/SP. Após as discussões relativas às matérias constantes da Ordem do Dia, os 
Diretores, nos termos do Artigo 2º, do Estatuto Social da Companhia, aprovaram por unanimidade 
(i) a abertura de filial da Companhia na Cidade de Osasco/SP, na Rua São Bento, 452, quadra 88ª, 
Galpão 6, Vila Quitaúna, podendo exercer a atividade de manutenção e reparação de equipamentos e 
a instalação e manutenção de sistemas de ventilação e refrigeração, autorizando que sejam adotadas 
todas as providências necessárias perante os órgãos públicos competentes para implementação da 
referida deliberação. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos até 
a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada 
por todos os presentes. São Paulo, 07/03/19. Assinaturas: Presidente da Mesa, Ryo Miyajima. Secre-
tária da Mesa, Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Jucesp Nire nº 3590582761-8 e registro nº 
155.582/19-7 em 15/03/19. 

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Assembleia Geral Extraordinária. Data e horário: às 14h do dia 11/03/19. Local: sede social, na 
Avenida das Nações Unidas, 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, São Paulo/SP. Mesa: 
Presidente: Sr. Ryo Miyajima; e Secretária: Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: Mitsui & 
Co. Ltd. (“Mitsui&Co”) e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. (“MGEB”), acionistas representando a totalidade 
do capital social da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. (“Companhia”). Convocação: dispensada 
a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação dos avisos de que trata o 
artigo 133 da Lei 6.404/76, de acordo com o facultado pelo § 4º do artigo 124 e pelo § 4º do artigo 133 da 
referida lei. Ordem do dia: deliberar sobre (i) a renúncia do Sr. Koichi Wakana do cargo de Presidente do 
Conselho de Administração; (ii) a eleição do Sr. Yukinobu Nakano para o cargo de Presidente do Conselho 
de Administração. Deliberações Tomadas por Unanimidade: os seguintes assuntos foram aprovados por 
deliberação unânime dos acionistas: (i) a aprovação da renúncia do Sr. Koichi Wakana, japonês, casado, 
empresário, portador do Passaporte Japonês nº TH4441725, com escritório em 1-24-1, Kami-Kitazawa, 
Setagaya-ku, na cidade de Tóquio, Japão, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 
Os membros presentes na reunião agradecem toda a colaboração e o trabalho do Sr. Koichi Wakana durante 
seu mandato; (ii) a eleição do Sr. Yukinobu Nakano, japonês, casado, empresário, portador do Passaporte 
Japonês nº TZ1155573, com escritório em 200 Park Avenue 35FL, Nova York, NY, EUA, para o cargo de 
Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 3 anos a contar da presente data. 
O conselheiro ora eleito declara, sob pena da lei, que não está impedido por lei especial, nem condenado 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 economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, 
a fé pública ou a propriedade, e assina o respectivo Termo de Posse no devido livro societário. O membro do 
Conselho de Administração aqui eleito, renuncia ao direito de ser remunerado, pois já é remunerado por outras 
empresas do grupo. Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembléia pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e por 
todos os presentes assinada, em 3 vias de igual forma e teor, para um só efeito. São Paulo, 11/03/19. (aa) Ryo 
Miyajima, Presidente da Mesa; Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek, Secretária de Mesa. Acionistas 
Presentes: Mitsui & Co., Ltd, por seu procurador, Sr. Ryo Miyajima e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, por 
seu Diretor de Participações, Sr. Rogério Soares Leite. Jucesp nº 171.333/19-6 em 25/03/19.

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2018 (em Reais)

Demonstração do Resultado do Exercício
 Notas 
Receitas Operacionais Explicativas     31/12/2018    31/12/2017
Construção Civil  10.022.807,55 7.977.494,29
Impostos Incidentes   (1.321.946,34) (1.030.369,04)
Receitas Liquidas  8.700.861,21 6.947.125,25
Custo das Obras  (8.413.445,33) (7.653.323,53)
Lucro Bruto  287.415,88 (706.198,28)
Despesas Operacionais
Departamento Técnico  (1.124.603,71) (1.558.135,41)
Despesas de Vendas  (197.667,71) (189.154,74)
Despesas Administrativas  (3.117.665,44) (3.138.448,98)
Outras Despesas Operacionais   (1.433.260,59) (1.883.106,67)
Total das Despesas Operacionais  (5.873.197,45) (6.768.845,80)
Movimentação Financeira
Receitas Financeiras 10 142.528,95 360.616,02
Despesas Financeiras 10    (58.085,18)     (2.637,71)
Resultado Financeiro Líquido  84.443,77 357.978,31
Lucro Operacional  (5.501.337,80) (7.117.065,77)
Despesas Não Operacionais
Resultados Não Operacionais       (6.363,61)    53.685,45
Resultado Não Operacional  (6.363,61) 53.685,45
Resultado antes do Imposto de Renda  (5.507.701,41) (7.063.380,32)
Encargos sobre o Lucro
Contribuição Social  - -
Imposto de Renda  - -
Lucro Líquido do Exercício  (5.507.701,41) (7.063.380,32)
Lucro Líquido por Ação  (6,88) (8,83)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Atividades Operacionais      31/12/2018     31/12/2017
Lucro Líquido Consolidado  (5.507.701,41) (7.063.380,32)
Lucro Ajustado  (5.507.701,41) (7.063.380,32)
Variação do Ativo
Contas a Receber  (1.096.475,81) 469.046,41
Impostos a Recuperar  (28.497,81) (139.958,69)
Demais Ativos      140.195,41 1.891.839,59
Total  (984.778,21) 2.220.927,31
Variação do Passivo
Fornecedores  72.450,79 (1.115,20)
Demais Contas a Pagar  (1.201.674,79) 3.391.939,03
Total  (1.129.224,00) 3.390.823,83
Geração de Caixa Antes das
 Atividades Financeiras  (7.621.703,62) (1.451.629,18)
Variação de Resultados Diferidos    (65.645,72)     180.888,78
Geração Operacional de Caixa  (7.687.349,34) (1.270.740,40)
Atividades de Investimento
Investimento no Imobilizado        -     (7.894,98)
Caixa Utilizado no Investimento  - (7.894,98)
Atividades de Financiamento
Integralização de Capital  6.000.000,00       -
Caixa Utilizado no Financiamento  6.000.000,00 -
Variação do Capital Circulante Líquido  (1.687.349,34) (1.278.635,38)
Variação do Caixa  (1.687.349,34) (1.278.635,38)
Saldo Inicial  3.701.974,65 4.980.610,03
Saldo Final  2.014.625,31 3.701.974,65

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Descrição Capital Reserva Reserva Resultado Patrimônio
        Social         Legal      de Lucros do Exercício        Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2016 10.000.000,00 194.549,00 (1.035.288,18) 0,00 9.159.260,82
Lucro do Exercício    (7.063.380,32) (7.063.380,32)
Destinação Proposta:     -
- Reserva de Lucros   (7.063.380,32) 7.063.380,32 -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 10.000.000,00 194.549,00 (8.098.668,50) 0,00 2.095.880,50
Aumento de Capital 6.000.000,00    6.000.000,00
Lucro do Exercício    (5.507.701,41) (5.507.701,41)
Destinação Proposta:     -
- Reserva de Lucros   (5.507.701,41) 5.507.701,41 -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 16.000.000,00 194.549,00 (13.606.369,91) 0,00 2.588.179,09

ALUFER S.A. CONSTRUÇÕES
CNPJ/MF n° 54.095.351/0001-52

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias, submetemos à V.Sas., o balanço encerrado em 31 de dezembro de 2018 com 
todos os demonstrativos contábeis e financeiros correspondentes e permanecemos ao seu inteiro dispor para os esclarecimentos que julguem necessá-
rios. São Paulo, 31 de janeiro de 2019. A DIRETORIA

 Roberto Palenga - Diretor Guido Romolo Giovanni Palenga - Diretor Marcio Quilez Ferreira - Diretor Nelson Penteado Jr. - Contador CRC 1SP1177899/O-0

Notas Explicativas
Nota 1- A Companhia tem por objeto social a prestação de serviços de 
construção civil, a execução dos serviços técnicos de engenharia e projeto, 
planejamentos, coordenação, instalação e montagens de estruturas metáli-
cas. Nota 2- As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposi-
ções contidas nas Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09; pronunciamen-
tos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, 
tendo optado pela adoção do Pronunciamento Técnico CPC-PME–Contabi-
lidade para Pequenas e Médias Empresas e normas do Conselho Federal 
de Contabilidade, que são, em geral, convergentes ou em acordo com as 
normas internacionais (IFRS) emitidas pelo International Accounting Stan-
dard Board (IASB). Nota 3- Principais práticas contábeis adotadas: a) 
As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, moeda funcional 
e de apresentação; b) O resultado foi apurado pelo regime de competên-
cia dos exercícios; c) As disponibilidades estão representadas por saldo de 
caixa e depósitos bancários a vista e aplicações financeiras de liquidez ime-
diata; d) As contas a receber são registradas no balanço pelo valor nominal 
dos títulos; e) Os bens do Ativo Imobilizado tiveram seus preços corrigidos 
monetariamente até 31 de dezembro de 1995 e foram depreciados a taxas 
correspondentes a vida útil e a desvalorização econômica dos mesmos; f) 
Os serviços em andamento e os custos diferidos foram contabilizados pelo 
valor de execução e são mencionados na nota explicativa nº 8; g) O Imposto 
de Renda e a Contribuição Social foram calculados com base nos lucros tri-
butáveis, de acordo com a legislação tributária brasileira, à taxa de 15% de 
imposto de renda, com adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240.000,00 
e 9% de Contribuição Social; h) Os demais ativos, passivos circulantes e 
não circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, 
incluídos os encargos e variações monetárias incorridas, quando aplicável. 
Nota 4- Caixa e Equivalentes a Caixa:          2018         2017
Caixa  10.428,21 18.987,71
Bancos Conta Movimento
Banco Itau S.A.  498.066,77 452.637,15
Banco Santander S.A.  1.047,72 5.092,79
Outras Instituições Financeiras  355,16 355,16
Aplicações Financeiras
Banco Itau S.A.  1.482.757,64 3.205.183,12
Outras Instituições Financeiras       21.969,81      19.718,72
  2.014.625,31 3.701.974,65

Ativo Notas  
Ativo Circulante Explicativas     31/12/2018     31/12/2017
Caixa 4 10.428,21 18.987,71
Bancos 4 499.469,65 458.085,10
Aplicações Financeiras 4 1.504.727,45 3.224.901,84
Clientes 5 1.972.826,54 876.350,73
Adiantamentos  276.916,76 417.112,17
Impostos a Recuperar      253.071,52     224.573,71
Total do Ativo Circulante  4.517.440,13 5.220.011,26
Ativo Não Circulante
Imobilizado
Imóveis  1.200.944,11 1.200.944,11
Equipamentos e Instalações  485.876,91 485.876,91
Veículos  1.376.161,69 1.376.161,69
Depreciação Acumulada   (843.922,45)  (843.922,45)
Total do Imobilizado  2.219.060,26 2.219.060,26
Total do Ativo Não Circulante  2.219.060,26 2.219.060,26
Total do Ativo  6.736.500,39 7.439.071,52

Passivo Notas 
Passivo Circulante Explicativas     31/12/2018      31/12/2017
Fornecedores  134.118,97 61.668,18
Obrigações Fiscais e Trabalhistas 6 653.452,72 630.798,75
Transações com Partes Relacionadas 7 2.024.316,58 3.248.645,34
Contas à Pagar      592.758,57     592.758,57
Total do Passivo Circulante  3.404.646,84 4.533.870,84
Passivo Não Circulante
Contas Diferidas
Receita Diferidas 8 3.332.103,67 3.286.032,68
Custo e Despesas Correspondentes 8  (2.588.429,21)  (2.476.712,50)
Total Contas Diferidas  743.674,46 809.320,18
Patrimônio Líquido
Capital Realizado 9 16.000.000,00 10.000.000,00
Reserva Legal  194.549,00 194.549,00
Reserva de Lucros  (13.606.369,91)  (8.098.668,50)
Total do Patrimônio Líquido  2.588.179,09 2.095.880,50
Total do Passivo  6.736.500,39 7.439.071,52

        2018      2017
Receitas Diferidas  3.332.103,67 3.286.032,68
Custos e Despesas Correspondentes  (2.588.429,21) (2.476.712,50)
  743.674,46 809.320,18
Nota 09- O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de R$
16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) e está dividido em 800.000 
(oitocentas mil) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, assim
distribuídas: Ações:
        2018      2017
Siro Palenga S.A. Administração de Bens 768.000 768.000
Roberto Palenga  16.000 16.000
Guido Romolo Giovanni Palenga      16.000     16.000
  800.000 800.000
Nota 10- Resultado Financeiro Líquido:       2018       2017
Receitas Financeiras
Aplicações Financeiras  121.892,98 348.306,55
Juros e Outras Receitas Financeiras  20.635,97 12.309,47
Despesas Financeiras
Descontos Concedidos  (54.261,68) -
Juros e Outras Despesas Financeiras     (3.823,50)    (2.637,71)
  84.443,77  357.978,31

As Aplicações Financeiras referem-se a títulos de renda fixa do tipo certi-
ficados de depósito bancário e operações compromissadas bancárias ou 
fundos de investimentos lastreados em título de renda fixa. Todas com liqui-
dez imediata e taxas de juros praticadas de acordo com as de mercado.
Nota 5- Contas a Receber:          2018         2017
Clientes  1.972.826,54 876.350,73
(-) Provisão para Créditos de Difícil Liquidação - -
  1.972.826,54 876.350,73
A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa não foi constituída, pois 
todos os títulos ainda são considerados recebíveis.
Nota 6- Obrigações Fiscais e Trabalhistas
Trabalhistas         2018        2017
Salários e Ordenados  186.205,44 280.885,12
INSS a Recolher  80.020,59 26.310,13
FGTS a Depositar  27.156,33 52.035,34
Outras Obrigações Trabalhistas    76.197,70   74.557,84
  369.580,06 433.788,43
Fiscais         2018        2017
ISS a Recolher  161.012,78 116.602,21
Cofins a Recolher  44.534,58 24.008,45
PIS a Recolher  9.649,16 5.200,75
Outras Obrigações Fiscais  68.676,14 51.198,91
  283.872,66 197.010,32
  653.452,72 630.798,75
Nota 7- Transações com Partes Relacionadas: 2018         2017
Mútuo com Alufer S.A. Estruturas Metálicas 1.645.831,09 2.870.159,85
Mútuo com Alufer S.A. Aço Estrutural     378.485,49     378.485,49
  2.024.316,58 3.248.645,34
O mútuo com as empresas coligadas não são atualizados e não tem prazo 
de vencimento. Nota 8- Contas Diferidas: A utilização do grupo de contas 
denominado Contas Diferidas permite demonstrar o real efeito dos valo-
res no tempo. Pelas características operacionais da Companhia, o simples 
lançamento pelo regime de competência dos valores recebidos ou custos 
incorridos distanciaria o faturamento de determinada obra de seu custo 
efetivamente aplicado, causando distorções na real apuração do resultado. 
Diferindo os recebimentos de adiantamentos de clientes e os custos incor-
ridos para confrontar ambos no real momento de faturamento corrige-se 
esta distorção.

Demonstrações Financeiras Findas em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores Empressos em Reais)
Balanço Patrimonial 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido pela Legislação Societária em 2018 e 2017

Ativo 2018 2017
Circulante 2.119.188 2.055.439 
Caixa/Bancos 637.814 983.289 
Estoques 637.494 453.408 
Clientes 619.890 419.030 
Impostos a Recuperar 189.590 167.570 
Outras contas 18.981 32.143 
Despesas do exercício seguinte 15.419 - 
Não Circulante 170.373 114.099 
Investimentos 11.370 11.370 
Imobilizado Administrativo 144.654 87.798 
Intangível 14.349 14.931 
Total Ativo 2.289.561 2.169.539 

Eventos Capital Reservas de Capital Reservas Legal Reservas de Lucros Lucros ou Prejuizos Acumulados Total
Saldos Em 31/12/2016 960.000 11.810 137.648 771.960 - 1.881.418 
Lucro/Prejuízo do exercício - - - - (230.200) (230.200)
Transferência reserva de lucros - - - (230.200) 230.200 - 
Saldos em 31/12/2017 960.000 11.810 137.648 541.760 - 1.651.218 
Lucro/Prejuízo do exercicio - - - - 57.189 57.189 
Reserva Legal - - 2.859 - (2.859) - 
Transferência reserva de lucros - - - 54.330 (54.330) - 
Saldos em 31/12/2018 960.000 11.810 140.507 596.090 - 1.708.407

Passivo 2018 2017
Circulante 581.154 518.321 
Fornecedores a pagar 116.590 161.729 
Impostos/Obrigações a recolher 267.923 149.846 
Salários a pagar - 114.219 
Contas e obrigações a pagar 183.292 92.527 
Imposto de Renda e Contribuição Social 13.349 - 

Patrimônio Líquido 1.708.407 1.651.218 
Capital 960.000 960.000 
Reserva de capital / Legal / Lucros 748.407 691.218 

Total do Passivo 2.289.561 2.169.539 

   Demonstração dos Resultados 2018 2017
Receita Bruta 5.905.549 4.719.108 
(-) Impostos,  abatimentos e devoluções (879.214) (701.657)
(-) Custo de serviços e mercadorias (1.417.274) (1.818.043)
(=) Lucro Bruto 3.609.061 2.199.408 
(-) Despesas com pessoal/vendas/administrativas (3.451.896) (2.412.671)
(+) Resultado financeiro liquido (86.628) (16.938)
 Lucro/Prejuízo Operacional 70.537 (230.201)
( + ) Outros resultados operacionais 1 1 
  Resultado Antes do Imposto de Renda 70.538 (230.200)
( - ) Imposto de Renda e Contribuição Social (13.349) -
  Lucro  Líquido (Prejuízo) do Exercício 57.189 (230.200)
  Lucro Líquido (Prejuízo) por ação do Capital Social 0,12 -0,48

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1 - Contexto Operacional: È uma pessoa jurídica de direito privado brasi-
leiro, tem sede e foro na Avenida Senador Queiros, 96, 5º andar salas 501 a 
515, no Bairro Centro/SP. 2. Sumário das principais práticas Contábeis: 

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demons-
trações financeiras são definidas abaixo. 2.1 Declaração de conformida-
de: As demonstrações financeiras estão apresentadas com valores expres-
sos em reais pelo regime de competência e foram elaboradas de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legis-
lação societária e os Pronunciamentos Técnicos. 2.2 Ativo e Passivo Cir-
culante e não circulante: O ativo e passivo circulante e não circulante são 
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos, variações cambiais incorridas até 
a data do balanço patrimonial. 2.3 Contingência: Não existem contingên-
cias em andamento contra a empresa. 3 - Informações complementares: 
3.1 Capital: O capital é composto de 480.000 ações ordinárias sem valor 
nominal. 3.2. Estoques: Os estoques são avaliados ao preço de custo pela 
média ponderada. 3.3. Ativo imobilizado: O imobilizado está representado 
pelo custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada, depreciação 
esta, calculada pelo método linear, atendendo a aplicação do CPC 27. 
Luiz Alberto Whitaker Sobral - Diretor Superintendente; Marton Spitz - 
Diretor Técnico; Fernanda Natalino-Contadora CRC - SP 1SP144709/O

ALÉM MAR COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
CNPJ nº 60.833.092.0001-12

Congresso 
‘é que deve 

decidir’ sobre 
prisão após 
2ª instância

No próximo dia 10, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
volta a discutir a legalidade 
da prisão após condenação 
em segunda instância. E na 
opinião do senador Lasier 
Martins (Pode-RS), enquanto 
o Congresso Nacional não vo-
tar o projeto que torna legal 
esse tipo de prisão, a questão 
continuará a depender do 
entendimento dos ministros 
da Corte.

“Se o STF recuar de novo 
e determinar que não cabe a 
prisão em segunda instância, 
haverá a libertação de cen-
tenas e centenas de delin-
quentes, de todas as origens 
e naturezas. E é essa apre-
ensão que está dominando o 
sentimento dos brasileiros”, 
alertou.

Lasier lembrou que o pacote 
anticrime e anticorrupção en-
caminhado pelo ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro, ao Congresso 
Nacional contém uma propos-
ta nesse sentido. O próprio 
senador também é autor de 
um projeto que regulamenta 
a prisão em segunda instância 
(Ag.Senado).
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