
Grande parte do 

sucesso e crescimento 

constante de empresas 

multinacionais deve-

se ao fato de que elas 

seguem diretrizes e 

padrões internacionais 

de qualidade, gestão e 

metodologia. 

Elas já chegam aqui 
seguindo essas regras, 
e quando empresas 

brasileiras querem ir para fora, 
é esperado que elas também 
as sigam.

Não é a toa que o termo 
“padrão internacional de qua-
lidade” existe. É uma questão 
de tornar seu serviço ou pro-
duto tão bom que ele atenda a 
padrões em qualquer lugar, do 
país mais exigente ao menos 
exigente. Sendo assim, a com-
petitividade entre empresas 
encontra nessas regras um 
ponto crucial. 

Uma empresa brasileira só 
tem como competir com uma 
estrangeira, se ela estiver ao 
menos no mesmo patamar do 
que seus concorrentes.

Além disso, a inovação está 
se mostrando como um fator 
defi nidor dessa competitivi-
dade, já que ela determina 
como lidar com a volatilidade 
do mercado de forma mais ágil 
e criativa. Pensando nisso, foi 
criada uma nova família de 
normas ISO, a família chamada 
ISO 56002 - gestão da inovação. 

A proposta é justamente 
inovar, mas dentro das melho-
res práticas, potencializando a 
competitividade das empresas. 
Essas normas padronizam 
terminologias, ferramentas, 
métodos e interações entre as 
partes que estão envolvidas na 
inovação. Um sistema de gestão 
de inovação baseado na norma 
pode ser criado a partir da certi-
fi cação na ISO 56.002, publicada 
em julho de 2019 na sede da ISO, 
em Genebra, na Suíça. 

No total, são sete novas 
normas:

• ISO 56.000: que de-
termina vocabulários e 
fundamentos.

• ISO 56.002: a norma 
certifi cável, que passa 
as diretrizes para im-
plementar o sistema de 
gestão. Essa norma é a 
chave da família.

• ISO 56.003: que auxilia 
a empresa através das 
ferramentas e métodos 
de inovação.

• ISO 56.004: encarregada 
do assessment.

• ISO 56.005: que ajuda na 
gestão da propriedade 
intelectual gerada com 
a inovação.

• ISO 56.006: responsável 
pelas diretrizes para a 
gestão da propriedade 
intelectual.

• ISO 56.007: que cria uma 
gestão de ideias.

A proposta é que a empresa 
se certifi que primeiramente 
na ISO 56.002 e, aos poucos, 
implemente todas as normas 
da família, expandindo sua 
gestão de inovação. E, o mais 
interessante é que as normas 
atendem qualquer porte ou 
segmento empresarial, inclu-
sive se integrando as outras 
normas de classe mundial (ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001, 
entre outros). 

Os benefícios são muitos! A 
empresa torna-se referência 
em inovação para o mercado, 
gerando maior engajamento de 
todas as partes interessadas 
quanto ao foco na inovação. 
Há a criação da cultura de me-
lhoria com base na inovação, 
sendo possível um gerencia-
mento de todos os “insights” 
gerados pelos colaboradores 
da empresa. Essas normas 
auxiliam a criação de novos 
produtos e mercados, auxi-
liando na criação de produtos 
com maior valor agregado e 
ampliando o market share da 
empresa. 

Muitas empresas já inovam, 
mas ter o método para tornar 
isso constante é crucial para 
a nova realidade de mercado 
em que vivemos. Sobretudo no 
mercado nacional, nunca foi 
tão importante se igualar ao 
que há de melhor disponível 
no mundo. A chave para vencer 
momentos de crise está justa-
mente em aproveitar o que a 
criatividade tem de melhor, 
transformando boas ideias 
em negócios para o presente 
e o futuro.

(*) - Engenheiro mecânico pelo 
Instituto Mauá de Tecnologia e 

bacharel em física nuclear aplicada 
pela USP, é fundador da Palas, 

consultoria em gestão da qualidade e 
inovação (www.gestaopalas.com.br).

Como aumentar a 
competitividade das 
empresas brasileiras

Alexandre Pierro (*)

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência 
de confi ança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br

T : 3043-4171
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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 20/08/2019  - 10:20h  -  2º LEILÃO: 22/08/2019  - 10:20h

Ao Sr. JOSE BONIFÁCIO TEIXEIRA e Sra. ZÉLIA DE SOUZA TEIXEIRA.
Endereço: ESTRADA DO CAMPO LIMPO, Nº 5655, APTO 82, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CARRO AZUL, EDIFÍCIO 
TOPÁZIO, BAIRRO PIRAJUSSARA, SÃO PAULO/SP – CEP 05787-000.
REF.: COMUNICAÇÃO - DESIGNAÇÃO DE DATAS DOS LEILÕES DO IMÓVEL oferecido em garantia através de 

Em virtude do inadimplemento do empréstimo contraído junto ao BANCO INTER S/A e a ausência de purga da mora 

leilões do imóvel Alienado Fiduciariamente em garantia do mencionado empréstimo. Da dos relativos aos leilões:

e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento nº 82, localizado no 8º andar 

11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. DATA DOS LEILÕES:

SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: JOSÉ BONIFÁCIO TEIXEIRA e ZELIA DE SOUZA TEIXEIRA. CREDOR FIDUCIÁRIO: 
DO S VALORES:

Os valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. DO L EILÃO ONLINE: 

após a consolidação da propriedade e até a data do segundo leilão, o direito de preferência para adquirir o imóvel pelo 

Atenciosamente,
BANCO INTER S.A.

CNPJ 00.416.968/0001-01
1

METALURGICA ARICANDUVA S.A. CNPJ 61.340.071/0001-
28 - NIRE 353.0001775-7 - Ata da Assembleia Geral Ordiná-
ria, realizada em 09/04/2019 - Data, Hora e Local: 09/04/2019, 
às 09h, na sede social na avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 
115, nesta Capital. Convocação: edital publicado no DOESP e 
no jornal Empresas & Negócios dos dias 09, 12 e 13/03/2019.- 
Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital 
social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Antonio Carlos 
de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por una-
nimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, § 1º da 
Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, 
abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram: 
1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.18, publicados no DOESP e no 
jornal Empresas & Negócios do dia 26/03/2019, tendo os acio-
nistas sido avisados de que referidos documentos se encontra-
vam à disposição através de publicações insertas nos mesmos 
jornais, nos dias 09, 12 e 13/03/2019; e, 2. fixar em R$ 0,00 o 
valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos 
membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: 
nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente declarou encerrada 
a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. 
São Paulo, 09/04/2019. (aa.) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, 
Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.- 
Acionistas:- Helofredo Participações Ltda., p. Guilherme Aze-
vedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir 
Sociedade de Participações Ltda., p. Lenira Pereira de Oliveira 
Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Par-
ticipações Ltda., Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto 
Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. Guilher-
me Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de Souza; Emba-
lagens Americana Ltda., Guilherme Azevedo Soares Giorgi e 
Roberto Azevedo Soares Giorgi; Glicínea Empreendimentos 
Participações Ltda., Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Ro-
berto Azevedo Soares Giorgi; Limantos Participações Ltda., p. 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; Refinaria Nacional de Sal S.A., p. Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; União Indus-
trial e Mercantil Brasileira S.A. p. Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; e Yajna Participações 
e Empreendimentos Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi 
e Roberto Azevedo Soares Giorgi. A presente é cópia fiel da 
original. São Paulo, 09/04/2019. Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - 
Secretário. JUCESP nº 286.363/19-7 em 29/05/2019.

Banco BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 10 de Junho de 2019.

01- Data, Hora e Local: Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às doze horas, na sede da 
Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - Convocação e 
Presença: Em atendimento ao 21 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros Ângela Annes 
Guimarães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo Gouveia 
Dominicale. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto e 
secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: (I) Alteração do endereço da Agência Palmas/TO. 
05 - Deliberações: Em atendimento ao disposto no artigo 24, item “r”, do Estatuto Social, os Senhores Conselheiros 
deliberaram autorizar a alteração do endereço da Agência Palmas/TO, para fi ns de fazer constar conforme abaixo: De: 
Avenida Joaquim Teotonio Segurado Quadra, nº 401 – Conjunto 1 – Lote 1 – Sala 703 – CEP 77015-550, Bairro Plano 
Diretor Sul, Palmas/TO, CNPJ 61186680/0038-66, NIRE: 17900074498. PARA: Quadra 104 Norte, Rua NE 11 - Conjunto 
03, Lote 01 - Sala 01 – Bairro Plano Diretor Norte, CEP 77006-030 - Palmas / TO. Fica a Diretoria da Sociedade autorizada 
a adotar todas as providências necessárias para executar as deliberações aprovadas na presente reunião. 06 - 
Aprovação: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer ressalva ou restrição. 07 – 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se 
lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. São Paulo, 10 de junho de 2019. 
Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo e José 
Eduardo Gouveia Dominicale. Flávio Pentagna Guimarães Neto - Presidente da Mesa, Deise Peixoto 
Domingues - Secretária da Mesa. JUCESP nº 396.824/19-5 em 22.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

Esse é um cenário comum 
nos vilarejos medie-
vais da Itália, mas algo 

confere um caráter especial à 
pequena Craco, no extremo-
sul da península: o vilarejo, 
existente desde o século 8, 
está abandonado. Situado a 56 
km de Matera, capital europeia 
da cultura em 2019, o burgo 
foi um entreposto bizantino, 
teve uma universidade no 
século 13 e ganhou sua forma 
atual no reinado de Frederico 
II, do Sacro Império Romano-
Germânico (1220-1250).

Suas construções, no entan-
to, estão abandonadas desde 
1963, quando um grande des-
lizamento de terra forçou a 
população a se mudar para o 
vale, em uma localidade bati-
zada como “Craco Peschiera”. 
O centro histórico do vilarejo 
abrigava na época cerca de 2 
mil habitantes, mas hoje está 
vazio, a não ser pelos turistas 
que se aventuram por suas 
vielas medievais.

A população do vale soma 
hoje pouco mais de 700 mora-
dores, e Craco vive basicamen-
te do turismo e da indústria 
cultural. A beleza cenográfi ca 
do burgo o tornou cenário de 
inúmeros fi lmes a partir dos 
anos 1970, inclusive “A Paixão 

Vista do vilarejo medieval de Craco, extremo-sul da Itália.

‘Cidade fantasma’ na Itália 
atrai turistas e fi lmes

Construções de pedra amontoadas em uma colina rochosa, situado a 56 km de Matera, capital 
europeia da cultura em 2019
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de Cristo”, de Mel Gibson, 
que rodou o enforcamento de 
Judas no vilarejo. O governo 
local criou percursos seguros 
para atrair turistas e permite 
visitas guiadas de uma hora à 
“Craco Antiga”, com um roteiro 

concentrado nas ruas do burgo 
medieval. 

A cidade também conta 
com um mosteiro com vistas 
panorâmicas, além de mos-
tras fotográfi cas permanentes 
sobre a memória histórica da 

vila, o deslizamento de 1963 
e a ligação de Craco com o 
cinema. O passeio pelas ruí-
nas custa 10 euros, enquanto 
o cartão válido para todas as 
atrações da cidade sai por 15 
euros (ANSA).

ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/MF Nº 11.519.109/0001-56.

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas da ODONTOCLINIC S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, que deverá se realizar às 9hs do dia 09/08/2019, na sede da Companhia, locali-
zada na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Yojiro Takaoka, nº 4.384, unidade 
106, Alphaville, CEP 06541-038, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Or-
dinária: (i) tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício de 2018; (ii) destinação do resultado do exercício de 2018;  (iii) fixação da remuneração 
anual global dos administradores para o exercício de 2019. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) inclusão do 
CNAE para representação comercial no Estatuto Social. Os documentos pertinentes às matérias a serem debati-
das na Assembleia Geral estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. SP, 29/07/2019. A Diretoria.

Osa Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 11.964.439/0001-50.

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas da OSA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que deverá se realizar às 11hs do dia 09 de Agosto
de 2019, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Funchal, nº 513, 4º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-909, a fim de deliberarem sobre a seguinte or-
dem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomada de contas dos administradores, exame, dis-
cussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2018; (ii) destinação do
resultado do exercício de 2018;  (iii) fixação da remuneração anual global dos administradores para o 
exercício de 2019. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia Geral
estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. SP, 29 de Julho de 2019. A Diretoria.

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1072825-28.2014.8.26.0100 (USUC 915) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Ozeas 
Cipriano do Nascimento, Neuza Moraes do Nascimento, Marcio Gomes Ferreira, Ricardo 
Crivelaro, Cristina Magalhães Crivelaro, Douglas Crivelaro, Carmen Fidelis, José Vanderlei 
Pereira Rodrigues, Edivaldo Araujo da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que José 
Gleria, Maria Aparecida Gonçalves Gleria e Ozeas Cipriano do Nascimento, ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Delfino de Mello, 
nº 2-A - Jardim Santa Mônica, Pirituba - São Paulo SP, com área aproximada de 161,50 m², 
contribuinte nº 124.088.0002-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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 – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1029427-63.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO SOUSA DAS GRACAS, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a MARCO ANTÔNIO DA SILVA PEREIRA, CPF. 165.322.278-62, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum por parte de INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO, 
alegando em síntese: ser credora do réu da quantia de R$5.021,41 (Junho/2016), oriundos do 
contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente as mensalidades 
vencidas nos meses de Março, Junho a Dezembro de 2015 e não pagas. Encontrando-se o réu em 
lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob 
pena de confissão e revelia, ficando advertido, nesta última hipótese, da nomeação de 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 25 de junho de 2019. 

34ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0026646-14.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central da 
Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). ALBERTO GIBIN VILLELA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) IDEAL GRANITO DO BRASIL LTDA, CNPJ. 03.237.985/0001-61, na pessoa de seu 
representante legal, que E&D PEDRAS, MÁRMORES E GRANITOS ajuizou-lhe uma ação de 
cobrança que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-
a ao pagamento de R$ 109.520,55 (atualizado Julho/2018). Estando a executada em lugar 
ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo 
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. NADA MAIS. 

4º Vara Cível do Fórum de São Miguel Paulista – Comarca da Capital – São Paulo
Edital De Leilão Judicial Online. Fabio Zukerman – Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 4ª Vara 
Cível do Fórum de São Miguel Paulista - Comarca da Capital/SP. Processo: nº 1017497-
10.2014.8.26.0005. Executada: Janaina Bomfim De Oliveira Silva Celta (1.0) Jardim Danfer - 
SP – 70% do valor de avaliação. 1º Leilão começa em 06/09/2019, às 10h00min, e termina 
em 09/09/2019, às 10h00min e; 2º Leilão começa em 09/09/2019, às 10h01min, e termina em 
30/09/2019, às 10h00min. (01) Automóvel, Modelo Celta (1.0), da marca chevrolet, ano e modelo 
2012/2013, Placa FEW 2248, na cor vermelha.  Descrição completa através do portal de leilões 
on-line da Zukerman Leilões. Fica a executada, Janaina Bomfim de Oliveira Silva, bem como, seu 
cônjuge, se casado for e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em data de 
04/11/2018, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 22.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 15.400,00 (sujeitos à atualização).

4º Vara Cível do Fórum da Penha de França – Comarrca da Capital – São Paulo.
Edital de Praça Judicial Online. Dora Plat – Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª Vara Cível do 
Fórum Regional da Penha de França/SP. Processo: nº 1009253-15.2016.8.26.0008. Executados: 
Laudicea Costa da Silva e outros. Terreno com benfeitorias c/ área de 250,00m² em Itaquera/
SP. 60% do valor de avaliação. 1ª Praça começa em 03/09/2019, às 11h15min, e termina em 
06/09/2019, às 11h15min e; 2ª Praça começa em 06/09/2019, às 11h16min, e termina em 
26/09/2019, às 11h15min. Um terreno com benfeitorias situado à Rua Dias Arenso, antiga Rua 27 
Lote 02 da quadra 29, Parque Boa Esperança, em Itaquera. Descrição completa na Matrícula nº 
75.302 do 9º CRI de São Paulo/SP. Contribuinte: 194.041.0002-0. Ficam os requeridos Laudicea 
Costa da Silva e dos fiadores Adriano Costa da Silva seu cônjuge Tania Guardarine da Silva 
e demais interessados Intimados das designações supra, bem como da penhora realizada 
em data de 12/06/17. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 804.385,75 - Lance mínimo na 2ª praça: 
R$ 482.631,45 (sujeitos à atualização).

4º Vara Cível do Fórum de São Miguel Paulista – Comarca da Capital – São Paulo
Edital de Leilão Judicial Online. Dora Plat – Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª Vara Cível do Fórum 
de São Miguel Paulista - Comarca da Capital /SP. Processo: nº 0015859-17.2018.8.26.0005. 
Executada: Laura Mendes Ferreira. Imóvel residencial e comercial c/ 218,50 m² no Itaim Paulista 
– 60% do valor de avaliação. 1ª Praça começa em 20/08/2019, às 11h30min, e termina em 
23/08/2019, às 11h30min e; 2ª Praça começa em 23/08/2019, às 11h31min, e termina em 
12/09/2019, às 11h30min. Direitos Possessórios sobre o imóvel situado na Rua Simão Rodrigues 
Moreira, 284, antigo 66, Vila Seabra, Itaim Paulista, São Paulo/SP. Inscrito junto a Prefeitura de 
São Paulo, sob o contribuinte nº 133.037.0003-5. Sobre a competência do 12º Oficial de Registro 
de Imóveis de São Paulo. Benfeitorias: Conforme laudo de avaliação o referido imóvel, possui 
parte Residencial e parte Comercial, contendo 03 (três) casas residências de vinculo familiar e 
01 (um) Salão comercial, frente ao imóvel, servindo de entrada para a moradia do Requerente 
e fins religiosos, com Área terreno: 125 m²; Área construída: 218,50 m². Matrícula: Não consta 
informações. Obs. Eventual necessidade de aprovação de regularização fundiária dos órgãos 
competentes, sendo eles Reurb e Cartório de registro de Imóveis serão de responsabilidade 
do arrematante. Fica a requerida, Laura Mendes Ferreira, os terceiros interessados Celeste 
Mendes Ferreira, Rubens Mendes Ferreira e Thiago Mendes Ferreira, bem como seus cônjuges, 
se casados forem e demais interessados, Intimados das designações supra, caso não seja (m) 
localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 210.400,00 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 126.240,00 (sujeitos à atualização).

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 28/08/2019 às 08h55/2º Público Leilão: 30/08/2019 às 11h30

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à  Av. En-
genheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 
- Edifício Berrini One, autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, 
venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 
e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte 
imóvel urbano: Unidade Autônoma designada Casa “03”, integrante do Condomínio Res-
idencial Ganges, situado na Rua Ganges, n° 493/495, na Vila No va Manchester, 27ª Sub-
distrito - Tatuapé, contendo: área privativa construída de 59,740m²; área construída comum 
de 0,2870m²; área construída total de 60,027m², área privativa descoberta de 7,770m²; 
área comum descoberta de 36,3134m² (inclusa uma vaga na garagem coletiva); área de 
terreno exclusivo ocupado pela projeção da edificação de 29,557m²; área de terreno total 
de 73,6404m²; correspondendo-lhe uma fração ideal no todo de 11,9572%. Contribuinte n° 
055.365.0052-1 (maior área). Imóvel atualmente cadastrado na Prefeitura Municipal de São 
Paulo/SP sob nº 055.365.0106-2. Imóvel devidamente matriculado sob o n° 296.109 no 9° 
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP. Imóvel adquirido através da 
escritura datada de 1° de dezembro de 2017, do 7° tabelião de Notas de São Paulo/SP, livro 
6.267, fls. 151, conforme R.02 da matricula n° 296.109 do  9°  Oficial de  Registro de  imóveis 
da Comarca de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 310.091,25 (Trezentos 
e Dez Mil, Noventa e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO: R$ 
149.550,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais). O arrematante 
pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas 
cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro  de  escritura,  e  com todas as 
despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado 
em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupaç ão a cargo do arre-
matante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os  Fiduciantes  ALEX  RIOS  DE LIMA, 
CPF nº 300.958.418-06, Carteira de Identidade n° 28.020.144-8-SSP/SP e LUCIANA DA SILVA 
RIOS DE LIMA, CPF nº 313.523.218-23 e Carteira de identidade n° 26.559.586-1- SSP/SP, inti-
mado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comu-
nicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, 
das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência 
dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) 
fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de ter-
ceiros, exercendo o seu direito de preferência  em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida 
dos encargos, despesas e comissão de 5% do  Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 
2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances 
para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, tomar 
conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.

Estudo divulgado pela Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) concluiu que é preciso 
investimento de US$ 6 bilhões 
por ano para evitar 4,5 mi-
lhões de mortes causadas em 
todos os países pela hepatite 
até o 2030. A medida foi pro-
posta nesta semana em razão 
do Dia Mundial de Combate 
à Hepatite, data lembrada no 
domingo (28).

Segundo o estudo, a erradi-
cação da hepatite em todo o 
mundo depende de US$ 58,7 
bilhões, quantia que poderia 
reduzir novas infecções em 
90% e mortes em 65%. Na 
avaliação da OMS, 80% das 

Combate à hepatite precisa 
de US$ 6 bilhões por ano

pessoas que vivem com a 
doença não conseguem ter 
acesso aos serviços básicos 
de tratamento. 

De acordo com o órgão da 
ONU, as nações devem apro-
veitar as recentes reduções 
nos custos de diagnóstico e de 
tratamento da hepatite viral 
para aumentar os investimen-
tos na eliminação da doença.

Segundo a organização, cer-
ca de 325 milhões de pessoas 
vivem com hepatite B e C. 124 
países tem planos de erradi-
cação da doença, no entanto, 
não possuem orçamento para 
executar as medidas de pre-
venção e tratamento (ABr). 
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