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Um sistema de gestão 

empresarial nada mais 

é que um software com 

diferentes módulos.

Robinson Idalgo (*)

E que se destinam a 
facilitar determinadas 
atividades dentro de 

um negócio por meio da au-
tomatização de processos. Em 
geral, essas tarefas fazem par-
te da rotina de todos os tipos 
de empresas, independente 
do seu porte ou segmento de 
mercado. 

De um simples salão de 
beleza até uma fábrica que 
envolve diversas etapas de 
produção, se faz necessário o 
uso de sistemas para que seja 
possível gerenciar o negócio 
de forma realmente efi ciente. 

Podemos dizer que orga-
nização e efi ciência são as 
principais vantagens de um 
sistema de gestão empresarial, 
embora esses dois benefícios 
sejam responsáveis por tantos 
outros. O uso dessa ferramen-
ta, portanto, faz com que o seu 
negócio esteja pronto para 
crescer com sucesso. 

De acordo com a Associação 
Brasileira de Empresas de Sof-
tware (ABES), empresas que 
utilizam um sistema de gestão 
crescem 35% mais rápido que 
as que não adotam a tecnolo-
gia. A produtividade também 
é maior nas companhias que 
fazem uso da solução, sendo 
10% superior que nos outros 
negócios. 

O investimento em tecnolo-
gia só cresce em todo o mundo 
e o Brasil já ocupa hoje a 9ª 
posição no ranking de maio-
res mercados de softwares e 
serviços de TI. Mas como um 
sistema de gestão é capaz 
de aumentar a conversão de 

vendas, a lucratividade e gerar 
parcerias mais assertivas para 
uma empresa? 

Automatizando processos 
mais simples do que muitos 
imaginam como o cadastro de 
clientes, produtos, serviços 
e fornecedores; o controle 
fi nanceiro; o controle de esto-
que; a emissão de notas fi scais; 
os orçamentos, contratos, 
atendimentos e relatórios. 
Com isso, os benefícios são 
tão diversos que extrapolam 
o caráter fi nanceiro. O sistema 
de gestão possibilita, entre 
diversas vantagens:

 • uma rotina de trabalho 
mais produtiva e efi ciente;

• maior controle e segurança 
sobre os setores e dados da 
empresa;

• menor margem de erros 
nas ações;

• alta capacidade de plane-
jamento;

• tomada de decisões mais 
assertiva;

• economia para a empresa.
 E vale ressaltar que tudo 

isso vale para qualquer tipo 
de empresa. 

Existem diferentes tipos 
de sistema de gestão, que 
devem ser escolhidos de acor-
do com as necessidades de 
cada corporação. É possível 
encontrar desde os sistemas 
mais complexos, robustos e 
que demandam um grande 
investimento por parte dos 
empreendedores, como óti-
mos sistemas on-line gratuitos 
e de fácil acesso para médios 
e pequenos negócios. 

Seja qual for a sua escolha, 
o fato é que um sistema de 
gestão empresarial pode 
revolucionar a rotina e os 
resultados do seu negócio. 

 
(*) - É criador do sistema de gestão 

on-line (www.sistemagratis.com.br). 

O que é e para que serve um 
sistema de gestão

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

3043-4171

netjen@netjen.com.br

1ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017943-
47.2011.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA, Brasileiro, CPF 032.754.799-54, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Conjunto Habitacional dos 
Eucalíptos, objetivando o recebimento da quantia de R$ 21.843,13 (abril/2011), oriundos das cotas 
condominiais inadimplidas e demais encargos, referente ao apartamento 14, bloco E, integrante do 
Conjunto Habitacional dos Eucaliptos. 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. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de março de 2019. 

28ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0071502-
63.2018.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dra. Leticia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JULIANA DA COSTA 
MANZANO AGUIAR, CPF. 288.647.748-66, que AMC Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe uma 
ação monitória que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-
a ao pagamento de R$ 39.688,57 (valor em setembro/2018). Estando a executada em lugar ignorado, foi 
determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o 
pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios 
de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC, ficando 
ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para 
oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

3ª VC – Regional Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. Nº 0001862-
12.2019.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros/SP, 
Dr(a). Rosana Moreno Santiso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LEANDRO SOARES (CPF. 
278.817.978-27), que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por FIEO Fundação 
Instituto de Ensino para Osasco - UNIFIEO, foi determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, 
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$ 29.999,21 (valor em 28/02/2019), devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, 
do CPC). Fica ainda ADVERTIDO, que nos termos do art. 525 do CPC, 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. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0004157-
34.2019.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Jurandir de Abreu Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SIMONE DE 
CASSIA SPILBORGHS, Brasileiro, CPF 358.028.378-29, com endereço desconhecido, que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ 43.045.772/0001-52. 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$ 20.423,59, 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. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 27 de março de 2019. 

Edital de Intimação Prazo 30 dias. Proc. 00032 80-06.2019.8.26.0004.  O Dr. Julio Cesar Silva de 
Mendonça Franco, Juiz de Direito da 1º VC do Foro Regional da Lapa – S/P.  Faz Saber a DAY e 
Kabellus Cosméticos Ltda,  que BR Beauty Cosméticos, Comércio, Importação, e Exportação 
Ltda, moveu ua ação de Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua 
Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 24.490,10, 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1013266-15.2015 8.26.0001 O MM. Juiz de Direito 
da 8ªVC,do Foro Regional I-Santana, Estado de SP, Dr.Ademir Modesto de Souza, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Daiany Palhares, CPF116.644.347-71,que lhe foi proposta uma ação Monitória por 
parte de União Social Camiliana, para cobrança da quantia de R$ 2.716,10(maio/2015),referente ao 
"Contrato de Prestação de Serviços Educacionais", firmado entre as partes. Encontrando-se a ré em 
lugar ignorado, foi determinada a sua Citação,por Edital, para que, no prazo de 15 dias,a fluir dos 20 
dias supra, efetue o pag. do débito, acrescido de 5% de honorários advocatícios, calculados sobre o 
valor da causa, ou caso queira, apresente embargos sob pena de constituição do contrato em título 
executivo judicial.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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1014841-46.2015 8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª VC, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Mário Daccache, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Carlos Antonio Gomes, Brasileiro, (herdeiro de Antonio Odon 
Gomes - R.G. 454.422), que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de 
Momentum Empreend. Imobiliários Ltda, visando o receb. da quantia de R$ 6.409,34 (mês 08/2015) 
- acrescida de juros moratórios, multa e atualização monetária, custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios, decorrente de taxas de conservação e melhoramentos relativos à aquisição 
do Lote 20 da Quadra BS do Loteamento Riviera de Santa Cristina II. 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de fevereiro de 2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1069522-35. 2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 18ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Rodrigo Ramos, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a Tilde Andrade do Nascimento CPF Nº 213.468.078-41 e Tatiana Andrade Marcondes, 
CPF Nº 276.467.748-04, representantes do Espólio de Pedro Targino Do Nascimento RG Nº 
5.944.718, CPF/MF Nº 579.665.758-53 que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, 
ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 31.357,05 referente às taxas de conservação e 
melhoramentos do lote 05 e 07, da Quadra IX, do Loteamento Ninho Verde II, atualmente 
denominado Ninho Verde II Eco Residence Riviera de Sta Cristina XIII. Estando as rés em lugar 
ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
contestem a ação sob pena de ser tido como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando 
advertidas de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Proc Nº 1075279-15.2013.8.26.0100. Respeitado o 
entendimento da parte exequente, considerando que a executada foi citada por edital na fase de 
conhecimento e foi revel, sendo representada por curador especial, sua intimação para a cumprir a 
sentença deverá ser realizada na forma do art. 513, §2º, IV do CPC, servindo a presente decisão 
como edital. Este Juízo Faz Saber a Juliana Cristine  Brocco, domiciliada em local incerto e não 
sabido, que por este Juízo tramita uma ação monitória em fase de Cumprimento de Sentença, 
movida por União Social Camiliana. Encontrando-se a parte executada 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$ 8.867,40 (referente a março/2019), devidamente atualizada e acrescida das 
custas finais, 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 dias úteis para que a parte executada, 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. O presente edital tem o prazo de 20 dias..  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0216408-93.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 27ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Juliana Nishina de Azevedo, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Kellen Cristina Hoffmann, brasileira, solteira, RG nº 4.512.785-0, CPF/MF 
nº829.954.869-15, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cob. no 
valor de R$31.590,77(nov/2011),referente às taxas de conservação dos lotes 9, 10 da Quadra AZ, e 
lote 12 da Quadra DO, do Empreendimento Terras de Sta Cristina – Gleba - IV. Estando a ré 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. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 24/08/2018.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1092552-31.2018 .8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC,Estado de SP, Dr. Gustavo Coube de Carvalho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) 
Midianet Comunicação Ltda, CNPJ 09.477.739/0001-63, que lhe foi proposta uma ação de Execu 
ção de Título Extrajudicial por parte de Medic Call Comércio de Produtos Médicos Hospitalares  
Eireli, objetivando o recebimento do valor de R$ 40.900,01, aos cheques devolvidos e não pagos. 
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 pague o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a 
Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens bastem para satisfação da divida, nos termos 
do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No caso integral do pagamento de (03) dias, a verba 
honorária será reduzida pela metade (art. 827 do CPC), No prazo para embargos, o executado, 
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 
em execução, inclusive custas e honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o 
restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês (art.916. do CPC). 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 Nº0149209-25.200 9 8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 15ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Fernando Antonio Tasso, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Michele Carmona Gruc, RG 333955882, CPF 316.517.928-01, , que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, objetivando o recebimentto da 
quantia de R$11.313,68, referente ao 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, ficando advertida que terá o prazo de 15 dias para 
pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital. Não sendo embargada 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008410-87. 2013.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional III-Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani, 
na forma da Lei, etc.Faz Saber a Sergio Takata, RG Nº 12107984, CPF Nº 036.780.578-29 que 
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
15.969,17 referente a taxa de conservação do lote 4, da Quadra BR, do Loteamento Thermas de 
Santa Barbará I. Estando o réu 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 0114120-33. 2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 29ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Tania Aparecida de Almeida (CPF 996.300.018-53),e terceiros interessados 
que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos de Procedimento Sumário que lhes 
move Momentum Empreendimento Imobiliário Ltda,em fase de cumprimento de sentença, encontran 
do-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua Intimação, por edital, da 
Penhora que recaiu sobre o lote de terreno sob Nº 8, da quadra "JK" do loteamento denominado 
"Terras de Santa Cristina - Gleba III", Situado no Município de Itaí, objeto da matrícula 38.808 do 
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré/SP,do qual foi nomeada depositária  
a própria executada Sra. Tania Aparecida De Almeida, e advertida de que não poderá abrir mão do 
bem depositado sem expressa autorização deste Juízo, e que terá o prazo de 15 dias, a fluir após o 
prazo supra, para oferecer impugnação à penhora, sob pena de realização das providências 
necessárias à alienação do bem. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0007038-91.2009 .8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Luciane Cristina 
Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Juliana Camilo Santos RG Nº 36.167.966-X, 
CPF Nº 325.614.338-54, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 
8.708,71. Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e 
não foi cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 
15 dias, a fluir após os 30 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. 

ROURA CEVASA BRASIL LTDA. CNPJ/MF nº 02.033.737/0001-
36 - NIRE 35.215.463.993 - Anúncio de Convocação - Reunião 
das Sócias - Ficam convocadas as sócias da Roura Cevasa 
Brasil Ltda. (“Sociedade”) a se reunirem em Reunião das Só-
cias a realizar-se às 10:00 horas do dia 31 de maio de 2019, 
na sede da Sociedade, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, no Largo Paissandu, 72, 19º andar, conjunto 1902, Centro, 
CEP 01034-010, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: (a) exclusão da sócia Cevasa Argentina S.A. da Sociedade; 
(b) mudança do endereço da sede social; (c) desligamento e de-
signação de administradores; e (d) alteração e consolidação do 
Contrato Social da Sociedade para refletir as deliberações acima. 
São Paulo, 22 de maio de 2019. Roura Cevasa Brasil Ltda. Ma-
rie Hlavnickova Hadzi Antic - Administradora

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste 
noticar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras 
pendentes. A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação 
deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quais-
quer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. 
Empresa: V. G. DA S. C., CNPJ: **.*48.504/0001-**, Contrato: 4500025973; Empresa: D. S. A. 
LTDA - ME, CNPJ: **.*89.264/0001-**, Contrato: 4500002682.

ASPÁSIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 
CNPJ Nº 17.500.868/0001-53 - NIRE 3522724331-4

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Aos 21/02/2019, na sede da sociedade, reuniram-se: (a) Maragogipe Investimentos e Participações Ltda., CNPJ 
09.197.736/0001-76 e no NIRE 35.222.169.370, neste ato representada por seus representantes legais, Diretor Presidente Paulo 
Agnelo Malzoni, RG 2.768.376 SSP/SP, CPF 008.333.988-49, e o Diretor Superintendente Paulo Agnelo Malzoni Filho, RG 
7.575.792-2 IFP/RJ, CPF 914.572.627-20, onde trabalham no escritório da sociedade que ora representam; e (b) Paulo Agnelo 
Malzoni Filho, RG 7.575.792-2 IFP/RJ, CPF 914.572.627-20; Sócios titulares da totalidade ou 100% das quotas do capital social 
da Aspásia Investimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 17.500.868/0001-53, NIRE 3522724331-4, pelo que, nos termos do 
parágrafo quarto do artigo sexto do contrato social, fi ca dispensada a prévia convocação, quando então as sócias deliberam, 
por unanimidade alterar o contrato social, autorizando previamente a administração da Sociedade, por seus diretores e/ou 
procuradores regularmente constituídos, a reduzir o capital, de comum acordo nos termos que seguem: 1. Aprovar a redução do 
capital social, por ser excessivo em relação ao objeto da sociedade e a suas atuais atividades (artigo 1.082, II, do Código Civil), no
valor de R$ 22.203.786,00, mediante o cancelamento de 22.203.786 quotas. Assim, o capital social passa de R$86.382.852,00, 
dividido em 86.382.852 quotas, para R$ 64.179.066,00, dividido em 64.179.066 quotas. A presente deliberação de redução 
do capital social será publicada na forma do disposto no artigo 1.084 do Código Civil. E não havendo nada mais a discutir e 
deliberar, lavraram a presente ata, que será registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Maragogipe
Investimentos e Participações Ltda Paulo Agnelo Malzoni e Paulo Agnelo Malzoni Filho. Paulo Agnelo Malzoni Filho.

MIP FARIA LIMA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA. 
CNPJ Nº 17.500.889/0001-79 - NIRE 3522724330-6

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Aos 21/02/2019, na sede da sociedade, reuniram-se: (a) Maragogipe Investimentos e Participações Ltda., CNPJ 
09.197.736/0001-76 e NIRE 35.222.169.370, neste ato representada por seus representantes legais, Diretor Presidente 
Paulo Agnelo Malzoni, RG 2.768.376 SSP/SP, CPF 008.333.988-49, e Diretor Superintendente Paulo Agnelo 
Malzoni Filho, RG 7.575.792-2 IFP/RJ, CPF 914.572.627-20; e  (b) Paulo Agnelo Malzoni Filho, RG 7.575.792-2 IFP/RJ, CPF 
914.572.627-20; Sócios titulares da totalidade ou 100% das quotas do capital social da MIP Faria Lima Administradora de 
Imóveis Próprios Ltda., CNPJ 17.500.889/0001-79, NIRE 3522724330-6, pelo que, nos termos do parágrafo quarto do artigo 
sexto do contrato social, fi ca dispensada a prévia convocação, quando então as sócias deliberam, por unanimidade alterar o 
contrato social, autorizando previamente a administração da Sociedade, por seus diretores e/ou procuradores regularmente 
constituídos, a reduzir o capital, de comum acordo nos termos que seguem: 1. Aprovar a redução do capital social, por ser 
excessivo em relação ao objeto da sociedade e a suas atuais atividades (artigo 1.082, II, do Código Civil), no valor de R$ 
20.653.629,00, mediante o cancelamento de 20.653.629 quotas. Assim, o capital social passa de R$ 76.459.770,00, dividido 
em 76.459.770,00 quotas, para R$ 55.806.141,00, dividido em 55.806.141 quotas. A presente deliberação de redução do 
capital social será publicada na forma do disposto no artigo 1.084 do Código Civil. E não havendo nada mais a discutir e 
deliberar, lavraram a presente ata, que será registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Maragogipe
Investimentos e Participações Ltda Paulo Agnelo Malzoni e Paulo Agnelo Malzoni Filho. Paulo Agnelo Malzoni Filho.

MIP FARIA LIMA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ Nº 17.489.715/0001-52 - NIRE 3522724332-2

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Aos 21/02/2019, na sede da sociedade, reuniram-se: (a) Maragogipe Investimentos e Participações Ltda., CNPJ 
09.197.736/0001-76 e NIRE 35.222.169.370, neste ato representada por seus representantes legais, Diretor Presidente Paulo 
Agnelo Malzoni, RG 2.768.376 SSP/SP, CPF 008.333.988-49, e Diretor Superintendente Paulo Agnelo Malzoni Filho, RG 
7.575.792-2 IFP/RJ, CPF 914.572.627-20; e (b) Paulo Agnelo Malzoni Filho, RG 7.575.792-2 IFP/RJ, CPF 914.572.627-20; 
Sócios titulares da totalidade ou 100% das quotas do capital social da MIP Faria Lima Investimentos Imobiliários 
Ltda., NIRE 35.22724332-2 e CNPJ 17.489.715/0001-52, pelo que, nos termos do parágrafo quarto do artigo sexto do contrato 
social, fi ca dispensada a prévia convocação, quando então as sócias deliberam, por unanimidade alterar o contrato social, 
autorizando previamente a administração da Sociedade, por seus diretores e/ou procuradores regularmente constituídos, 
a reduzir o capital, de comum acordo nos termos que seguem: 1. Reduzir o capital social, por ser excessivo em relação ao 
objeto da sociedade e a suas atuais atividades (artigo 1.082, II, do Código Civil), no valor de R$ 44.459.271,00, mediante o 
cancelamento de 44.459.271 quotas. Assim, o capital social passa de R$ 143.710.894,00, dividido em 143.710.894 quotas, 
para R$ 99.251.623,00, dividido em 99.251.623 quotas. A presente deliberação de redução do capital social será publicada 
na forma do disposto no artigo 1.084 do Código Civil. E não havendo nada mais a discutir e deliberar, lavraram a presente ata, 
que será registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Maragogipe Investimentos e Participações 
Ltda Paulo Agnelo Malzoni e Paulo Agnelo Malzoni Filho. Paulo Agnelo Malzoni Filho.

Carlos Alberto Bueno Netto 
Administrador - CPF: 293.661.498-80

Everaldo Pereira da Conceição 
Contador Responsável - CRC TC 1SP178103/O-6

BNE Administração de Imóveis S.A.
CNPJ: 02.584.269/0001-98

Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (valores expressos em reais com centavos eliminados)
Balanços Patrimoniais 2018 2017

Ativo circulante 19.090.524 13.214.575
 Disponível 2.615 24.637
 Imóveis 15.563.703 11.506.730
 Depósito judicial 3.524.206 1.683.208
Ativo não circulante 38.013.065 42.171.792
 Realizável a longo prazo 38.013.065 42.171.792
 Permanente: Investimentos 38.013.065 42.171.792
Total do ativo 57.103.589 55.386.367

Balanços Patrimoniais 2018 2017
Passivo circulante 2.843.835 885.118
 Fornecedores – 88.156
 Obrigações tributárias 654.139 796.622
 Outras contas a pagar 39.897 340
 Adiantamento de clientes 43.800 –
 Partes relacionadas 2.106.000 –
Passivo não circulante 9.125.686 8.810.528
 Exigível a longo prazo: Impostos diferidos 315.158 –
  Outras contas 8.810.528 8.810.528
Patrimônio líquido 45.134.068 45.690.721
 Capital social 11.800.000 11.800.000
 Reserva legal 2.360.000 2.360.000
 Reserva de lucros 30.974.068 31.530.721
Total do passivo e patrimônio líquido 57.103.589 55.386.367

Demonstração dos Resultados 2018 2017
Receita aluguéis 715.153 4.291.106
Receita aluguéis - Bloqueio judicial 2.334.190 –
 Impostos incidentes (26.103) (156.625)
 Impostos incidentes - diferido (85.198) –
Resultado 2.938.042 4.134.481
Resultado Bruto 2.938.042 4.134.481
Despesas (receitas) operacionais
 Despesas administrativas (2.685.360) (2.144.936)
 Despesas tributárias (4.051) (133.542)
 Despesas (receitas) financeiras
  (resultado financeiro) (22.365) 10.439
 Equivalência patrimonial (4.278) (120.321)

(2.716.054) (2.388.360)
Resultado antes das provisões tributárias 221.988 1.746.121
Provisão para imposto de renda (37.894) (325.419)
Provisão para imposto de renda - diferido (162.735) –
Provisão para contribuição social (20.596) (125.791)
Provisão para contribuição social - diferido (67.225) –
Resultado antes da participação de
 acionistas não controladores (66.462) 1.294.912
Lucro líquido do exercício (66.462) 1.294.912

Demonstração  
das Mutações do  

Patrimônio Líquido
Capital  
Social

Reserva  
Legal

Reserva de  
Retenção  
de Lucros Total

Saldos em 31/12/16 11.800.000 2.360.000 34.701.217 48.861.216
Lucro líquido do exercício – – 1.294.912 1.294.912
Ajustes exercícios anteriores – – (171.419) (171.419)
Distribuição de lucros – – (4.293.989) (4.293.989)
Saldos em 31/12/17 11.800.000 2.360.000 31.530.721 45.690.721
Lucro (prejuízo) líquido do exercício – – (66.462) (66.462)
Ajustes exercícios anteriores – – (490.191) (490.191)
Saldos em 31/12/18 11.800.000 2.360.000 30.974.068 45.134.068

Demonstração de Fluxo de Caixa 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro do exercício (66.462)
 Ajustes Lei 11638/2007 (490.191)
 Impostos diferidos 315.158

(241.496)
Redução (aumento) nas contas do ativo (5.897.971)
 Imóveis (4.056.973)
 Depósito judicial (1.840.998)
Aumento (redução) nas contas do passivo (147.283)
 Fornecedores (88.156)
 Obrigações tributárias (142.484)
 Adiantamento de clientes 43.800
 Outras contas 39.557
Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas)
 nas atividades operacionais (6.286.750)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Acréscimo de investimentos e ágio 4.158.727
 Disponibilidades líquidas aplicadas
  nas atividades de investimentos 4.158.727
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
 Partes relacionadas 2.106.000
Disponibilidades líquidas geradas
 nas atividades de financiamentos 2.106.000
Origem das disponibilidades líquidas 6.264.727
Aumento das disponibilidades (22.023)
Variação das disponibilidades: No início do exercício 24.637
 No final do exercício 2.615

(22.023)

17º Ofício Cível. Processo nº1011757-38.2018.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 17ªVara do Foro 
Central Cível Comarca de SP, Dr. André Luiz da Silva da Cunha, na forma da Lei, etc. Faz  Saber a 
Carlos Gomes Martins, CPF/MF 040.222.468-04, que lhe foi proposta uma Ação de Cobrança, 
requerida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, constando da inicial que a autora 
administra, implanta e comercializa imóveis (lotes com fim de lazer) e que as partes celebraram 
contrato por meio do qual o réu adquiriu o lote nº 12 da quadra CR do loteamento Ninho Verde II Eco 
Residence, obrigando-se conforme as cláusulas 14ª e 15ª da Escritura Padrão Declaratória, parte 
integrante da Escritura de Venda e Compra, e nos itens 12 e 13 do Regulamento do Loteamento, ao 
pagamento de taxa de conservação do empreendimento e a participar do rateio referente aos 
melhoramentos nele implementados. Todavia, o réu deixou de pagar referidas taxas, estando em 
débito no valor de R$ 21.265,56. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, para que no prazo de 15 dias apresente sua defesa. Superado o prazo 
de 15 (quinze) dias para contestação (que fluirá após o decurso do prazo do edital), sem 
manifestação, oficie -se à Defensoria Pública para indicação de curador especial, que ficará 
automaticamente nomeado e deverá se manifestar nos autos. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na formada lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de São 
Paulo. 26/04/2019. 

Obra Social Santa Rita de Cássia
CNPJ: 47.090.162/0001-21

Comunicado
Informamos que nossas Demonstrações Contábeis 
dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e 31 
de dezembro de 2017 estão publicadas no endereço 
eletrônico (site) www.obrasocialsantarita.org.br, em 
cumprimento à axigência contida no parágrafo único 
do artigo 41 da Lei 12.101, de 27/11/2009.

Marson Orlando de Souza - Presidente.

Cabe ao município pagar por medicamentos simples, enquanto estados 

e União por fi nanciar a comprar de medicamentos complexos. 

Com a decisão, Toffoli ante-
cipou como deve votar hoje 
(22), quando está pautado 

para julgamento em plenário um 
processo que deve esclarecer 
qual a exata responsabilidade 
de cada esfera – municípios, es-
tados e União – no fornecimento 
de remédios de alto custo para 
pacientes que consigam decisão 
favorável na Justiça.

“Adianto minha compreensão 
sobre o tema”, escreveu Toffoli 
em decisão assinada em 16 de 
maio, mas tornada pública na 
edição de ontem (21) do Diário 
de Justiça. O Supremo já defi niu 
uma tese de repercussão geral 
para resolver todos os casos do 
tipo no Brasil, segundo a qual 
o fornecimento do tratamento 
médico adequado aos cidadãos, 
incluindo os remédios de alto 
custo, são de “responsabilidade 
solidária dos entes federados” .

Pela mesma tese, “o polo 
passivo pode ser composto por 
qualquer um deles, isoladamen-
te ou conjuntamente”. Para o 

Toffoli: município não deve arcar 
com remédio de altíssimo custo

O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, concedeu uma liminar (decisão provisória) para livrar o município de 
Jundiaí do pagamento do remédio Spiranza para uma de suas munícipes. Uma única dose do medicamento foi 
orçada em R$ 297.152,83

presidente do STF, porém, tal 
responsabilidade solidária não 
impede que em cada caso seja 
identifi cado os entes federados 
específi cos “que devem ser res-
ponsabilizados pelo atendimen-
to pleiteado, ainda que fi gurem 
todos eles no polo passivo”.

O ministro destacou que a 

responsabilidade solidária deve 
conviver com o princípio de 
hierarquização na execução das 
políticas do SUS, segunda a qual 
cabe ao município pagar por me-
dicamentos simples, enquanto 
estados e União são responsáveis 
por fi nanciar a comprar de me-
dicamentos complexos. 

Na decisão, Toffoli escreveu 
que “o atendimento que com-
pete ao Município é precipua-
mente o atendimento básico. 
O atendimento de alta comple-
xidade, realizado notadamente 
em centros de referência, se 
afi nam em maior medida com a 
vocação dos Estados; ao passo 
em que o fi nanciamento dessa 
espécie de medicação ocorre, 
em regra, de forma compartida 
entre estados e União ou exclu-
sivamente pelo ente federal”.

Dessa maneira, ele dispen-
sou o município de Jundiaí do 
dever de pagar o medicamento 
para sua moradora, mantendo 
porém a decisão de primeira 
instância na parte em que 
obriga o estado de São Paulo e 
a União a pagar pelo Spiranza 
para a paciente, portadora de 
atrofi a muscular espinhal, uma 
doença rara. Segundo dados 
do Ministério da Saúde, no 
ano passado o governo federal 
pagou R$ 115,6 milhões para 
fornecer o Spiranza a 90 pacien-
tes que conseguiram decisões 
favoráveis na Justiça. Ao todo, 
foram gastos pela União R$ 
1,2 bilhão com remédios em 
decorrência de ordem judicial.

Hoje, o Supremo julgará um 
recurso apresentado pela Ad-
vocacia-Geral da União (AGU) 
para esclarecer a repercussão 
geral que fi xou a responsabi-
lidade solidária entre os entes 
federados para fornecer os 
remédios de alto custo. Após a 
defi nição da tese de repercus-
são geral, a AGU apresentou os 
chamados embargos de decla-
ração, tipo de recurso no qual 
se pede o esclarecimento de 
pontos que restariam obscuros 
na decisão. Segundo o órgão, a 
responsabilidade de cada esfera 
foi assentada “de forma genérica 
e irrestrita”, sendo necessário 
modular critérios mais claros 
para a repercussão geral (ABr).
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