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Imagine pagar o metrô, 

mercado, cinema e 

restaurante com o 

mesmo cartão, sem levar 

nem um segundo sequer 

para fechar cada uma 

dessas transações..

Para mais de 500 
milhões de pessoas 
em todo o mundo, 

isso já é possível, graças à 
nova geração de meios de 
pagamentos por aproximação 
- ou contactless, em inglês. 
Estamos falando de um mer-
cado em constante evolução 
e com amplo potencial. Hoje, 
por exemplo, mais de 40% 
das operações de pagamento 
na Europa já são realizadas 
por meio de tecnologias “sem 
contato” e a tendência é que 
esse número cresça ainda mais 
até o fi m desse ano. 

Na Austrália, outro mercado 
em destaque, aproximada-
mente 90% dos pagamentos 
são feitos com o uso de cartões 
e gadgets habilitados ao pa-
gamento à distância. Mesmo 
com todo esse sucesso mundo 
afora, é bem possível que você 
esteja pensando em quando 
será a nossa vez aqui no Brasil. 
De fato, nosso País ainda está 
longe de apresentar números 
como os dos mercados citados 
acima. A expectativa, porém, 
é que esse cenário mude 
rapidamente nos próximos 
anos, à medida que as ofertas 
amadureçam e conquistem a 
simpatia e atenção dos con-
sumidores.

As projeções da Associação 
Brasileira das Empresas de 
Cartões de Crédito e Serviços 
(Abecs) indicam que o volu-
me de transações com cartão 
de crédito e débito no Brasil 
deverá crescer 17% este ano 
e é esperado que as opções 
contactless representem uma 
boa fatia desse crescimento, 
ampliando sua presença no 
total de operações. Hoje, o 
pagamento sem contato é res-
ponsável por menos de 5% de 
todas as transações ao redor 
do País e a expectativa é que 
essa quantidade mais do que 
dobre até 2020.

O mais interessante, porém, 
é notar que já existe uma boa 
base para o uso das tecnologias 
contactless dentro de nosso 
mercado interno. Estima-se, 
por exemplo, que mais de 
cinco milhões de cartões pre-
parados para o pagamento por 
aproximação já estejam em 
circulação no ambiente na-
cional. Além disso, quase 70% 
das máquinas de pagamento 
contam com a tecnologia NFC 
(Near Field Communication), 
necessária para a conclusão das 
transações. Sendo assim, o que 
impede, então, a massifi cação 
desse tipo de serviço no Brasil?

A resposta para essa per-
gunta passa por dois pontos 
distintos. O primeiro é a ne-
cessidade de se conscientizar 
os estabelecimentos comer-
ciais e operadores varejistas 
sobre os benefícios reais da 
adoção dos serviços de pa-
gamento por aproximação, 
bem como os usuários sobre 
as vantagens do uso dessa 

modalidade – praticidade, 
agilidade e segurança, entre 
outros. A segunda parte dessa 
missão de expansão é dis-
seminar o conceito prático, 
com a ampliação da presença 
de dispositivos habilitados, 
fazendo com que essas ini-
ciativas cheguem de fato ao 
dia a dia do brasileiro.

Em relação à conscientiza-
ção, podemos citar o trabalho 
realizado na indústria, com 
a construção de terminais 
cada vez mais inteligentes e 
seguros. O pagamento sem 
contato exige a transmissão 
de dados via radiofrequência, 
defi nido diretamente por pa-
drões de alta segurança, com 
criptografi a e uso de recursos 
inteligentes (incluindo Inte-
ligência Artifi cial) que visam 
evitar ameaças, incluindo 
fraudes e clonagens. 

Outro ponto que merece 
atenção é a praticidade. A 
inovação aberta pelos meios 
de pagamento sem contato 
inclui a possibilidade de criar 
dispositivos vestíveis (werea-
bles) mais funcionais, indo dos 
atuais relógios às roupas inte-
ligentes e adesivos. Ampliar a 
gama de opções é uma grande 
notícia para toda a cadeia de 
negócios, tornando mais rápida 
a experiência nas lojas físicas, 
por exemplo. 

O contacless é um meio de 
pagamento mais rápido e muito 
mais dinâmico. Podemos usar 
essa tecnologia em vários seto-
res. Como exemplo, podemos 
destacar a criação de novos 
projetos ao redor do mundo, 
que têm utilizado o pagamento 
por aproximação para melhorar 
a rotina das pessoas, permitin-
do o acesso mais simples aos 
meios de transporte.

Assim como outros países, 
o Brasil está na rota da evolu-
ção dos meios de pagamento 
e é importante construir um 
ambiente eficiente, em que 
a aceitação desse tipo de 
tecnologia cresça conforme 
a melhoria real da experi-
ência dos consumidores. 
Estamos avançando e, aos 
poucos, novos devices che-
garão ao mercado, agregando 
inteligência, comodidade e 
segurança à nossa vida. São 
essas inovações, afinal, que 
irão tornar o pagamento por 
aproximação tão comum 
quanto passar um cartão e 
digitar uma senha. 

Vivemos o estágio inicial de 
uma jornada que tem tudo 
para aprimorar o modo como 
consumimos e pagamos, assim 
como foi o movimento das 
compras on-line. As empresas 
que souberam se antecipar 
e oferecer aos seus clientes 
a possibilidade de comprar 
pela internet acabaram sendo 
reconhecidas como visionárias 
e conquistaram importante 
liderança em seus segmentos. 
Agora todos têm uma nova 
oportunidade de sair à frente 
e se destacarem por meio da 
oferta de um meio de pagamen-
to efi ciente e moderno. 

E você, já está preparado 
para essa nova era?
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PBRV Empreendimento Imobiliário S.A. - CNPJ nº 
10.439.154/0001-38 - Edital de Convocação - PBRV 
Empreendimento Imobiliário S.A., vem convocar todos os 
sócios para a Ata de Assembleia Geral Extraordinária ser 
realizada em 14/06/2019, às 10h, na Avenida das Nações 
Unidas, nº 14.401, 26º andar, conjunto 2612, Edifício Par-
que da Cidade, Brooklin Paulista, para deliberar sobre o 
seguinte assunto: 1. Apresentação da situação financeira e 
fluxo de caixa da empresa, explanar e aprovar as medidas 
necessárias para o enfrentamento das necessidades de cai-
xa da empresa; Luiz Henrique de Vasconcellos e José Paim 
de Andrade Junior - Diretores.

4ª VC – Regional Lapa. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0004937-
80.2019.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
NATHALY LOBO SILVA, CPF. 345.075.898-51, que nos autos da ação de Cumprimento de 
Sentença ajuizada por AMC – Serviços Educacionais LTDA, foi determinada, nos termos do art. 
513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, pague a quantia de 
R$ 45.631,95 (valor em 01/05/2019), 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 
ADVERTIDA, 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. Na inércia da executada, 
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. São Paulo, aos 31 de maio de 2019. 

4ª VC - Regional Santana. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000189-
14.2019.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) 
WILLIANS RODRIGUES DE FREITAS FELIPPE, CPF 332.011.658-40, que nos autos da ação de 
Cumprimento de Sentença ajuizada por AMC Serviços Educacionais LTDA foi determinada, nos 
termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, 
pague a quantia de R$ 28.428,04 (valor em 31/10/2018), 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 a 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. 

Os fundadores da Edools e EADBOX anun-
ciam a fusão e nascimento da HeroSpark. A 
Edools é uma plataforma de EAD para em-
presas e profi ssionais que desejam distribuir 
cursos online, e a EADBOX é uma plataforma 
de EAD que permite o desenvolvimento de cur-
sos na internet. Estas empresas são referência 
na área de edtech e até então concorrentes. 
Da fusão nasce a HeroSpark, já como líder 
de mercado na América Latina com mais de 
1600 clientes, 6 milhões de alunos e em 21 
Países, oferecendo serviços mais qualifi cados 
e utilizando o talento de seus clientes como 
matéria-prima para construir um business 
online. 

O CEO da companhia será Nilson Filatieri, 
sócio fundador da EADBOX. Já Rafael Carva-
lho, fundador da Edools, será responsável pela 
operação da empresa - COO. “Nosso ponto de 
partida para o desenvolvimento da HeroSpark 
é a disseminação de conhecimento. Unir forças 
das duas principais startups do mercado foi a 
maneira que encontramos para que o elo fosse 

consolidado. Nosso objetivo é dar todo o suporte 
para empreendedores que desejam monetizar 
por meio da sua expertise, independente da 
área de atuação”, afi rma Nilson Filatieri. 

A solução oferecida pela empresa atende 
às mais diversas necessidades com o foco em 
alcançar resultados efetivos para quem hospeda 
seus cursos na plataforma e quem consome 
o conteúdo. “Temos um compromisso com o 
aprendizado e acreditamos que a melhor forma 
de fomentar a faísca empreendedora dentro 
das pessoas é por meio do estudo. A tecnologia 
da plataforma facilita o processo e acelera o 
desenvolvimento dos alunos”, pontua Rafael 
Carvalho, COO da HeroSpark. 

Com sede em Curitiba e com mais de 150 
funcionários, a HeroSpark possui atuação 
internacional e está presente em países como 
Estados Unidos, México, Peru, Espanha, Chile, 
Portugal e Alemanha. “Oferecemos perspectiva 
para os alunos e para seus mentores, ou seja, 
nossa tecnologia impulsiona e desperta o me-
lhor das pessoas”, conclui Nilson.

Startups Edools e EADBOX se 
unem e criam a HeroSpark

Letícia Rodrigues

Parte do time da nova plataforma que nasce como a maior empresa do mercado

EAD da América Latina e conta com mais de 1600 clientes.

Um levantamento fei-
to pela Confederação 
Nacional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) em todas as capitais 
mostra que seis em cada dez 
consumidores (63%) esperam 
presentear alguém na data, o 
que representa aproximada-
mente 98,7 milhões de pesso-
as — número que se mantém 
estável na comparação com o 
ano passado. 

Os dados também mostram 
que em 2018, 57% adquiriram 
presentes. Para este ano, a 
expectativa é de que sejam inje-
tados cerca de 12,53 bilhões de 
reais na economia. Em média, o 
consumidor planeja desembol-
sar R$ 126,98 com os presentes 
do Dia dos Namorados, ante R$ 
166,87 em 2018 — uma queda de 
27,5%, já descontada a infl ação 
acumulada do período. Impor-
tante notar que 15% ainda não 
decidiram o valor que será gasto. 

Para um terço (34%) dos 
entrevistados, a intenção é 
gastar a mesma quantia do ano 

Seis em cada dez brasileiros 
devem ir às compras

no Dia dos Namorados
Ainda em meio a um quadro de atividade econômica desaquecida, o apetite de gastos do brasileiro 
este ano deve ser mais moderado ao ir às compras no Dia dos Namorados
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passado, enquanto 28% mais. 
Outros 17% esperam diminuir 
o valor gasto, principalmente 
as mulheres (26%).  Quanto 
à forma de pagamento, 59% 
disseram que pretendem pagar 
a compra à vista, especialmente 
em dinheiro (38%) e 39% pre-
ferem parcelar.

De acordo com o levanta-
mento, seis em cada dez (63%) 
consumidores garantem que 
comprarão um único presen-
te, enquanto 27% pretendem 
adquirir dois ou mais itens. “O 
país ainda vive os efeitos de 
um quadro com altos níveis 
de desemprego e orçamento 

Para um terço (34%) dos entrevistados, a intenção é gastar a mesma quantia do ano passado, 

enquanto 28% mais.

apertado. Embora para muitos 
consumidores o momento seja 
de conter os gastos, esta é uma 
data importante, em que o ato 
de presentear acaba sendo 
uma demonstração de afeto”, 
destaca o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro Junior 
(CNDL/SPC Brasil).

Preço do 
milho no 
mercado 
interno

tende a subir 
Os problemas climáticos 

enfrentados pelos agricultores 
de milho nos Estados Unidos 
poderá trazer refl exos no preço 
do cereal no mercado brasileiro. 
Com a expectativa de quebra 
da safra norte-americana, as 
exportações do grão brasileiro 
tendem a subir. Os números 
indicam que mais de 25 milhões 
de toneladas do grão já foram 
comercializados antecipada-
mente.

A perspectiva para o segun-
do semestre em função da 
supersafra brasileira deve ser 
invertida, em função da nova 
demanda, e os preços do milho 
podem chegar a valores mais 
altos. A análise é do gerente 
de Produtos da Conab, Thomé 
Guth, e foi apresentada aos 
criadores de animais partici-
pantes da 5ª Feira de Avicultura 
e Suinocultura Capixaba, em 
Venda Nova do Imigrante/ES. O 
analista ainda alertou aos pro-
dutores que aproveitassem o 
melhor momento para garantir 
o cereal e minimizar o impacto 
nos custos.

Já para o mercado de soja as 
perspectivas são incertas quan-
to às exportações. Isso porque, 
embora a guerra comercial 
entre China e Estados Unidos 
ainda provoque forte demanda 
na produção brasileira, o país 
asiático enfrenta problemas 
com a peste suína africana, que 
registra diminuição no plantel 
e, consequentemente, a deman-
da pelo grão (AI/Conab).

Brown YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 20.523.864/0001-03 - NIRE 35.228.515.172

Ata da Reunião de Sócios realizada em 30 de Abril de 2019
Data, Hora e Local: Aos 30/04/2019, às 15:30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar, 
conjunto 41, sala 37, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; Secretária: Angela Terezinha de Souza. Ordem do 
Dia: Deliberam a redução do capital social, por considerá-lo excessivo ao objeto da sociedade. Deliberações por 
Unanimidade, os sócios resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa 
em R$ 5.000.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 12.775.114,00. Encerrramento: 
Nada mais lavrou-se a  ata lida e aprovada. São Paulo, 30/04/2019. YOU Inc Incorporadora e Participações 
S.A. Abrão Muszkat, David Leon Rubinsohn; Yp II Real Estate Empreendimentos e Participações 
Ltda. Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A. Carlos Eduardo 
Araújo Tibério. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Angela Terezinha de Souza - Secretária.

East You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF n° 15.376.921/0001-20 - NIRE: 35.226.453.650

Ata da reunião de Sócios realizada em 30 de Abril de 2019
Data, Hora e Local: Aos 30/04/2019, às 15:30, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, 4º 
andar, conjunto 41, sala 24, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: 
totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; Secretária: Angela Terezinha de Souza. Ordem do Dia: 
Deliberam a possibilidade de redução do capital social da empresa, por considerá-lo excessivo ao objeto da sociedade. 
Deliberações por Unanimidade:Os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, 
o capital social da empresa em R$ 1.000.000,00, sendo que o capital social final após a redução será R$ 3.338.051,00. En-
cerrramento: Nada mais, lavrou-se a ata, lida e aprovada. São Paulo, 30 de abril de 2019. YP II Real Estate Empre-
endimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorpo-
rações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Angela Terezinha de Souza - Secretária.

Orange YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 18.394.268/0001-10 - NIRE 35.227.632.337

Ata da Reunião de Sócios realizada em 30 de Abril de 2019
Data, Hora e Local: Aos 30/04/2019, às 15:30, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, º 360, 4º 
andar, conjunto 41, sala 37, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; Secretária: Angela Terezinha de Sou-
za. Ordem do Dia: Deliberam a redução do capital social, por considerá-lo excessivo ao objeto da sociedade. 
Deliberações por Unanimidade, os sócios resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o 
capital social da empresa em R$ 9.000.000,00, sendo que o capital social final após a redução será R$ 12.694.256,00. 
Encerrramento: Nada mais lavrou-se a ata lida e aprovada. São Paulo, 30/04/2019. You Inc Incorporado-
ra e Participações S.A. Abrão Muszkat, David Leon Rubinsohn; YP II Real Estate Empreendimentos 
e Participações Ltda. Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações 
S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério. Abrão Muszkat - Presidente; Angela Terezinha de Souza - Secretária.

Purple YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF n° 18.632.192/0001-14 - NIRE: 35.227.726.625

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas realizada em 30/04/2019
Data, Hora e Local: 30/04/2019, às 11:30, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar, sala 35, Vila 
Nova Conceição, SP/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; 
Secretária: Angela Terezinha de Souza. Ordem do Dia: Redução do capital social, por considerá-lo excessivo ao objeto da 
sociedade. Deliberações por Unanimidade: Reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social em R$ 
9.023.095,00, o capital social após a redução será R$ 10.000,00. Encerrramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 30/04/2019. 
YP Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incor-
porações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Angela Terezinha de Souza - Secretária.

Rubi YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 18.668.641/0001-84 - NIRE 35.227.728.946

Ata da Reunião de Sócios realizada em 30 de Abril de 2019
Data, Hora e Local: Aos 30/04/2019, às 15:30, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar, conjunto 
41, sala 37, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do 
capital social. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; Secretária: Angela Terezinha de Souza. Ordem do Dia: Deliberam a re-
dução do capital social, por considerá-lo excessivo ao objeto da sociedade. Deliberações por Unanimidade, os sócios 
quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$5.372.607,00 sendo 
que o capital social final após a redução será R$ 10.000,00. Encerrramento: Nada mais, lavrou-se a ata lida e aprovada. São 
Paulo, 30/04/2019. You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat, Eduardo Muszkat; YP II Real Es-
tate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e 
Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério. Abrão Muszkat - Presidente; Angela Terezinha de Souza - Secretária.

Sampa YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF n° 18.394.240/0001-83 - NIRE: 35.227.632.361

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas realizada em 30/04/2019
Data, Hora e Local: 30/04/2019, às 11:30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar, con-
junto 41, sala 33, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: Tota-
lidade do capital social. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat Secretária: Angela Terezinha de Souza. Ordem do Dia: 
Deliberam a redução do capital social, por considerá-lo excessivo ao objeto da sociedade. Deliberações por Una-
nimidade: Reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$10.484.508,00, sen-
do que o capital social final após a redução será de R$ 10.000,00. Encerrramento: Nada mais, lavrou-se a ata, lida e 
aprovada. São Paulo, 30/04/2019. YP Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat, Valter 
Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério; Vre D2 S.A. Marcelo Re-
zende Rainho Teixeira, Thiago Bellini Motta Leomil. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Angela Terezinha de Souza.

Violet YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 18.394.274/0001-78 - NIRE: 35.227.632.329

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 30/04/2019
Data e local: Aos 30/04/2019, às 10h, na sede, nesta Capital do Estado de São Paulo, Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, nº 360, conjunto 41, sala 36, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, CEP 04543-000. Quorum: Unanimidade. Con-
vocação: Dispensada. Mesa:Presidente: Abrão Muszkat; Secretária: Angela Terezinha de Souza. Ordem do dia: deliberam 
a possibilidade de redução do capital social da empresa, por considerá-lo excessivo ao objeto da sociedade. Deliberações 
por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir o capital social da empresa em R$1.000.000,00, sendo esta re-
dução proporcional às quotas de cada sócio. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata lida e aprovada foi assinada por 
todos os sócios e presentes. São Paulo, 30/04/2019. You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat; David 
Leon Rubinsohn; Tibério Construções e Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério; Niss Incorporações e 
Participações Ltda. NissimAsslanKalili. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Angela Terezinha de Souza - Secretária.

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 Su-
plementar - 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 quaisquer dúvidas quanto à tais 
pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: R. C. S. - ME, CNPJ: 
**.*93.202/0001-**, Contrato: 4500021006; Empresa: D. C. N. DE L., CNPJ: **.*70.101/0001-**, 
Contrato: 4500021088; Empresa: L. T. C., R. E E. LTDA, CNPJ: **.*60.653/0001-**, Contrato: 
4500027504; Empresa: M. Z. DA S. D., CNPJ: ***.376.793-**, Contrato: 612493; 
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