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Mesmo não tendo 

uma extensa bagagem 

profi ssional, pude 

constatar que as 

empresas não estão 

apenas procurando 

colaboradores que 

falam outro idioma 

ou que tenham muito 

conhecimento técnico. 

As empresas estão atrás 
de colaboradores que 
marquem a história da 

empresa em que trabalham, 
seja por causa das suas carac-
terísticas e, ou, seu exemplo, 
eles naturalmente marcam a 
história das empresas e, al-
guns, impactam até gerações. 
É possível comprovar essa 
realidade por meio de alguns 
exemplos como o Steven 
Spielberg, considerado um dos 
cineastas mais populares e in-
fl uentes da história do cinema. 
Sabe como o Spielberg iniciou 
a sua trajetória profi ssional? 

Como aprendiz, aos 17 anos 
na Universal! Conta-se que o 
atual cineasta entrava nos es-
túdios e abordava os diretores, 
mesmo não tendo acesso. Isso 
impressionou os executivos e, 
por isso, ofereceram-no um 
contrato. Está aí um exemplo 
de um jovem aprendiz que mar-
cou a história da sua empresa 
e também de gerações.

Passamos do cinema para o 
início da história da “dama” da 
televisão americana que tam-
bém é uma das personalidades 
mais infl uentes do século XXI. 
Enfrentou pobreza, abandono 
dos pais, racismo e outras 
difi culdades, mas frequentava 
assiduamente a igreja e, por 
conta disso, descobriu a sua 
aptidão de falar em público. 
Apostou nessa habilidade ao se 
inscrever em um concurso de 
locução, no qual saiu vitoriosa. 
Um tempo depois, entrou na 
faculdade e também conseguiu 
o seu primeiro emprego em 
uma rádio.

Naquele tempo já fazia his-
tória, afi nal, o seu emprego 
representava a primeira jovem 
negra à frente de um programa 
jornalístico em Nashville. Você 
já descobriu de quem estou 
falando? Oprah Winfrey! Sim, 
ela marcou a história da sua 
empresa por ser pioneira em 
grandes marcos, além de ser a 
responsável por altos números 
de audiência.

Antes de entrar neste penúl-
timo exemplo, quero questio-
ná-lo, já ouviu falar do fi lme 
‘Naufrágo’? Aliás, consegue 
pensar neste fi lme sem lembrar 
do ‘Wilson’? Ou também o fi lme 

‘Código da Vinci’?
Bom, o responsável por 

estrelar essas grandes produ-
ções começou a sua carreira 
profi ssional rumo às telonas 
durante um festival de teatro 
em Cleveland que, depois da 
fama, levou o nome da sua 
empresa carregando a sua his-
tória e o seu legado. Venceu e 
foi indicado a diversos prêmios 
ao longo dos anos, inclusive o 
‘Oscar de Melhor Ator’.

Em 2012, os filmes es-
trelados por essa potência 
cinematográfi ca haviam tota-
lizado mais de nove bilhões 
de dólares, tornando-o um dos 
atores mais bem-sucedidos 
de todos os tempos. E quem 
não conhece o Tom Hanks? 
É possível identifi car nele um 
aprendiz sério, responsável e 
maduro, que por conta do seu 
sucesso, fruto do seu trabalho, 
a empresa onde iniciou a sua 
trajetória como jovem aprendiz 
é relembrada. Hanks marcou 
a história da sua companhia 
e do cinema e, assim, impac-
tou e continua impactando 
gerações.

E por último, mas, defi nitiva-
mente, não menos importante, 
Steve Jobs. Você sabia que ele 
começou como jovem apren-
diz? Sim, determinado e, per-
mita-me incluir, corajoso. Ele 
foi falar com o William Hewlett, 
co-fundador e presidente da 
Hewlett-Packard (HP), que foi 
seu chefe durante um breve 
período, sobre o seu projeto 
do colégio. Hewlett apostou 
no jovem e ofereceu-lhe um 
emprego de iniciante em sua 
empresa. 

Nota-se em Jobs, um apren-
diz que criou as suas oportu-
nidades e, principalmente, as 
aproveitou para inovar. Sem 
mais delongas e, ou, sombra de 
dúvidas, Steve Jobs marcou a 
história da empresa de William 
Hewlett e, mesmo após o seu 
falecimento, marca gerações. 
Com essas personalidades, 
repito a minha constatação 
inicial, as empresas estão em 
busca de colaboradores que 
marquem a história da organi-
zação e, por isso, estão procu-
rando por jovens que estejam 
interessados em deixar os seus 
legados e impactar gerações. 

Por isso, você que é apren-
diz, use essa oportunidade a 
seu favor. As portas tendem a 
abrir para você se estiver com-
promissado em ‘fazer história’. 
Seja lembrado por alguém que 
faz a diferença. 

(*) - É jovem aprendiz da SetaDigital, 
companhia de Tecnologia da 

Informação especializada no setor 
calçadista (www.setadigital.com.br).

Descubra o fator em comum 
entre Steven Spielberg, 

Oprah e Steven Jobs
Luiz Fernando Rodrigues (*)

Rio Jordão Papéis S/A
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária, que se realizará no dia 27 de agosto de 2019, às 09:00 horas, na sede social,
Rua Vergueiro, nº 2087 - conjunto 408 - bairro Vila Mariana, CEP 04.101-000, São Paulo (SP),
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Aprovação do Relatório da Administração e
Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018;
b) Rerratificação das deliberações constantes no item “a” da Ata da 19ª AGO, realizada em 08/11/2018,
relativa à aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis-Financeiras do
exercício social encerrado em 31/12/2016; c) Consolidação do Estatuto Social; d) Outros assuntos
de interesse social. São Paulo, 12 de agosto de 2019. Flavio José Martins.                (13, 14 e 15)

1ª VC – Regional São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0017405-83.2013.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) SANDRA KARINE SAMPAIO SILVA, Brasileiro, RG 412961891, CPF 342.345.588-85, 
com endereço à Praca Gaje, 365, Engenheiro Goulart, CEP 03725-040, São Paulo - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em 
síntese: Ação Monitória referente contrato de serviços educacionais firmado entre as partes , cujo valor 
atualizado é de R$ 2.753,20, que atualizados remontam a R$ 5.671,91 . 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o 
valor supra devidamente corrigido, e não havendo pagamento nem a interposição de embargos, no prazo 
legal, constituir-se-á de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º NCPC., 
acrescido de custas e verba honoraria fixada em 05% do débito indicado. Sendo efetuado o pagamento o 
tornará isento das custas processuais .Não havendo manifestação , a ré será considerada revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1124514-14.2014.8.26.0100. - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio Miguel Moino, João Miguel Moino, Irene Franze, Maria Franzi Moino, 
Francisco Marques da Silva e Izabel Andrade da Silva, Adão Ferreira de Amorim, Nelson José da Silva, 
Valdirene Silva Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que CARLOS ALBERTO CARDOSO e Sonia Cristina da Silva Cardoso 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua 
Joaquim de Figueiredo, 13/A, Vl. Jaraguá, São Paulo - SP, CEP. 05162-150, 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. 

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0003762-45.2019.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de 
França, Estado de São Paulo, Dr(a). Roberto Luiz Corcioli Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
RAFAEL SADOCCO, CPF. 356.202.198-44, que nos autos da ação monitória, ora em fase 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$ 83.994,91 (valor em 31/03/2019), 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 11 de julho de 2019. 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 01/10/2019  - 11:00h  -  2º LEILÃO: 03/10/2019  - 11:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial 
e Online IMÓVEL: APARTAMENTO nº 12, do Bloco 07, do 
Conjunto Auri Verde, situado na Avenida Carioca, nº 540, esquina com a Rua Auri Verde, 18º Subdistrito -  Ipi-
ranga, com área útil de 51,65m², a área comum de 5,25m², totalizando a área construída de 56,90m², cabendo ao 
mesmo uma quota parte ideal no terreno de 0,008324

Observação.:
 DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 01/10/2019, às 11:00 horas, e 

2º Leilão dia 03/10/2019, às 11:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São 
Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: JOSÉ RONALDO DE JESUS

CINTIA CRISTINA PASCOAL DE JESUS

CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: 

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 277.072,48 (Duzentos e setenta e sete mil, 
setenta e dois reais e quarenta e oito centavos) 2º leilão: R$ 159.335,28 (Cento e cinquenta e nove mil, trezentos 
e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos)

COMISSÃO 
DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence 

no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. 

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não 
transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

1ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. Nº 0016857- 
51.2010.8.26.0009. A MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado 
de São Paulo, Dr. Fabiana Pereira Ragazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BRUNO NIGRO 
MORENO, Brasileiro, CPF 328.968.828-07, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: ser credora do réu do valor de R$ 11.782,19 
(Nov/2010), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes 
vencido e não pago de 2006. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por 
EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo do Edital, pague o débito, ou embargue a ação, 
ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial 
em título executivo. 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 maio de 2019.  

10ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. 0043264-97.2019.8.26.0100.O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea 
de Abreu e Braga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JULIANE FAUSTINO COSTA, CPF. 352.082.698-
48, que nos autos da ação Monitória, ora em fase 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$ 28.885,73 (valor em 30/06/2019), 
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 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. 

2ª VC – Regional Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001876-
13.2018.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GABRIEL 
FERREIRA DA SILVA, Brasileiro, RG 36.140.815-8, CPF 397.156.958-76, que lhe foi proposta uma ação 
de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando, em síntese, que é credor do 
Requerido pela importância de R$ 4.774,90 oriundos de Prestação de Serviços Educacionais, relativo a 
mensalidades não pagas no ano de 2013. 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, efetue o pagamento da quantia 
especificada na inicial no valor de R$ 10.078,89, devidamente atualizada e efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório. 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. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de julho de 2019. 

UNIÃO INDUSTRIAL E MERCANTIL BRASILEIRA S.A. CNPJ 
61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Ata da Assem-
bleia Geral Ordinária, realizada em 22/04/2019 - Data, Hora e 
Local: 22/04/2019, às 09h, na sede social na avenida Paulista, 
352, 12º andar, sala 124, nesta Capital. Convocação: edital 
publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos 
dias 21, 22 e 23/03/2019. Presença: acionistas representando 
mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da 
Mesa: Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretá-
rio: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia 
deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do ar-
tigo 130, § 1º da Lei 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 DO-
ESP e no jornal Empresas & Negócios do dia 05/04/2019, tendo 
os acionistas sido avisados de que referidos documentos se 
encontravam à disposição através de publicações insertas nos 
mesmos jornais, nos dias 21, 22 e 23/03/2019; 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. Encerra-
mento: nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente declarou 
encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma 
sumária. São Paulo, 22/04/2019. (aa.) Guilherme Azevedo Soa-
res Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, 
Secretário.- Acionistas:- Helofredo Participações Ltda., p. Gui-
lherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Gior-
gi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., p. Lenira Pereira de 
Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begô-
nias Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e 
Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de Souza; 
Acácias Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Gior-
gi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Agapantos Empreendimen-
tos Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e 
Roberto Azevedo Soares Giorgi; e, Aurobindo Participações e 
Empreendimentos Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi 
e Roberto Azevedo Soares Giorgi. A presente é cópia fiel da 
original. São Paulo, 22/04/2019. Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi - Presidente da Mesa, Antonio Carlos de Sant’Anna - 
Secretário. JUCESP nº 287.795/19-6 em 30/05/2019.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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QUINTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2019

ESTABILIDADE PARA O FUNCIONÁRIO INTERMITENTE
Funcionário no regime intermitentes possui estabilidade de gestante e 
acidente de trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL A DATA PARA ENTREGA DA EFD-REINF PARA EMPRESA DO 
SEGUNDO GRUPO?

Esclarecemos que a obrigação da EFD-Reinf para empresas do 2º 
grupo teve início a partir das 8 (oito) horas de 10 de janeiro de 
2019, referente aos fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 
2019. Base Legal – IN RFB nº1.701/17.

CONTRATAR FREELANCER PARA TRABALHO AVULSO
Empresa prestadora de serviço em locais de terceiros pretende contratar 
freelancer para realização do trabalho em eventos, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

REQUISITOS DO RPA
O Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA) pode ser emitido para 
qualquer tipo de serviço ou existe alguma limitação para serviços espe-
cíficos? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE ALTERAR O CONTRATO DE TRABALHO DO 
FUNCIONÁRIO PARA INTERMITENTE, COMO PROCEDER? 

Esclarecemos que qualquer alteração contratual é possível com a anu-
ência das partes e desde que não resulte em prejuízo ao empregado. 
Desta forma, entendemos que esta alteração é prejudicial ao empre-
gado pois terá uma redução de salário, sendo assim, não orientamos 
a alteração. Base Legal – Art.468 da CLT.

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS
Como proceder com a transferência de funcionários entre empresas, 
quando não se trata de estabelecimento da mesma empresa ou não 
pertence as empresas envolvidas a um mesmo grupo econômico? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A.
CNPJ/MF N.º 02.430.238/0001-82 - NIRE 35300154479

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30/04/2019.
Ao dia 30/04/2019, 10h, Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar, Itaim Bibi, CEP: 04533-010, São Paulo/SP, reuniram-se os acionistas que 
representam a totalidade do capital social da Companhia: 1 - Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., CNPJ/
MF nº 05.710.258/0001-03, Companhia anônima organizada e existente sob as leis da Espanha, com sede e foro na cidade de 
Beasain, província de Guipúzcoa, Rua José Miguel Iturrioz, nº 26; e 2- CAF Diversified Business Development, S.A., 
CNPJ/MF nº 05.542.324/0001-75, Companhia anônima organizada e existente sob as leis da Espanha, com sede e foro em Zara-
goza, Avenida de Cataluña, 299, ambas neste ato representadas por seu procurador Sr. José Rogério Lima de Araújo, advogado 
(OAB/SP) sob o nº 149.578, CPF/MF nº 175.976.708-50, com escritório profissional nesta capital. Dispensadas a convocação prévia 
pela imprensa . Presidente da mesa: O Sr. Renato de Souza Meirelles Neto, Secretário: Fábio Roberto Lotti para, após verificada a 
regularidade de instalação da sessão, deliberar sobre a seguinte ordem do dia: AGO: 1) Deliberar sobre a aprovação das contas 
do exercício social encerrado em 31/12/2018; 2) Deliberar sobre a aprovação do parecer elaborado pelos auditores independentes, 
publicado no DOESP e Diário Comercial; 3) Deliberar sobre os demais temas de interesse social. Deliberações aprovadas 
por Unanimidade: AGO: 1) As contas do exercício social encerrado em 31/12/2018; 2) O parecer elaborado pelos auditores 
independentes, publicado no DOESP e no Jornal Diário Comercial em 20/06/2019; 3) O resultado do exercício findo em 31/12/2018 
é de prejuízo de R$ 174.019.062,99, não foram declarados juros sobre o capital próprio por conta de prejuízos acumulado em 
31/12/2018, em razão do resultado negativo do ano não houve alteração na constituição da reserva legal. Encerramento - 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata, em livro próprio, que depois de lida e aprovada foi assinada por todos os 
Acionistas presentes. São Paulo (SP), 30/04/2019. Acionistas presentes: Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles, 
S.A. p.p. José Rogério Lima de Araújo; CAF Diversified Business Development, S.A. p.p. José Rogério Lima de Araújo. 
Diretor presente: Sr. Renato de Souza Meirelles Neto (Diretor Presidente). Renato de Souza Meirelles Neto-Presidente; 
Fábio Roberto Lotti - Secretário. JUCESP n° 429.012/19-6 em 09/08/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Red You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF N° 17.381.753/0001-97 - Nire: 35.227.142.097

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 14 de Agosto de 2019
Data, Hora e Local: 14/08/2019, às 14:30, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar, conjunto 41, sala 28, SP/SP, 
CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; Secretário: David Leon Rubin-
sohn. Ordem do Dia e Deliberações por Unanimidade: Os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de 
cada sócio, o capital social da empresa em R$ 3.486.200,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 10.000,00. Encerr-
ramento: Nada mais. SP, 14/08/2019. YP II 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. Marce-
lo Rezende Rainho Teixeira,Thiago Bellini Motta Leomil. Abrão Muszkat - Presidente; David Leon Rubinsohn - Secretário.

Yellow YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 18.394.575/0001-00 - NIRE 35.227.632.353

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 14 de Agosto de 2019
Data, Hora e Local: 14/08/2019, 10h30, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar, 
conjunto 41, sala 38, SP/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Pre-
sidente: Abrão Muszkat; Secretário; David Leon Rubinsohn. Ordem do Dia e Deliberações por Unanimida-
de: os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social em R$ 
8.000.000,00, o capital social final após a redução será R$ 5.559.911,00. Encerrramento: nada mais. SP, 
14/08/2019. 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 Rezende 
Rainho Teixeira; Thiago Bellini Motta Leomil. Abrão Muszkat - Presidente; David Leon Rubinsohn - Secretário

MUVE DESIGN ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME, Torna público que solicitou junto a
Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal de São Bernardo do Campo, a Licença
Prévia, de Instalação e de Operação para “Fabricação de móveis com predominância de
madeira”, na Av. Brascola, nº 222 - Galpão 6A - Jordanópolis - SBC - Cep: 09892-110.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1025197-72.2016.8.26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 38ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Daniel D’Emidio Martins, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Excellence Construções   0001-

-27 ), alegando 

- Bairro - - do 

-se a 
 a sua Citação dital

 

 

Edital de Citação-Prazo 20 d -17.2012. 8.26. 0100. A Drª. s 
,Juíza de Direito da 8ª VC Leonardo dos Santos, 
Nº: 036.756.236-  - Calçados e  

  

 

Edital de Praça Judicial Online. Dora Plat – Leiloeira Oficial – Jucesp 744. 3ª Vara Cível do 
Fórum do Tatuapé - Comarca de São Paulo/SP. Processo nº 000855759.2017.8.26.0008. 
Executados: Nelson Eishin Ueti, Kelly Sá de Alcântara, Yeizi Ueti, Odete Tatsue Ueti. Uma casa 
e seu terreno com área de 300,00m² em São Paulo/SP – 60% do valor de avaliação. 1ª Praça 
começa em 20/09/2019, às 15h45min, e termina em 25/09/2019, às 15h45min e; 2ª Praça 
começa em 25/09/2019, às 15h46min, e termina em 15/10/2019, às 15h45min.Uma casa e seu 
terreno, situados na Rua Engenheiro Manoel Osório, nº 25, da Vila Dr. Eiras, no Distrito de São 
Miguel Paulista, em São Paulo/SP. Descrição completa na matrícula nº 93.175 do 12º Ofício de 
Registros de Imóveis de São Paulo/SP. Contribuinte nº 112.426.0028-1. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 1.057.143,88 – Lance mínimo na 2ª praça: R$ 634.286,32 (Sujeitos à atualização).

De acordo com comuni-
cado, a “Ópera de Los 
Angeles buscará asses-

soria externa para investigar as 
alegações preocupantes contra 
Plácido Domingo”.

No texto, a entidade ainda 
afi rmou estar “comprometida 
em fazer tudo que puder para 
nutrir um ambiente profi ssional 
e colaborativo, no qual todos 
nossos funcionários e artistas 
possam se sentir igualmente 
confortáveis, valorizados e res-
peitados”. Domingo, que teve 
suas apresentações canceladas 
pela Ópera de San Francisco e 
pela Orquestra da Filadélfi a, 
classificou as acusações de 
“profundamente preocupan-
tes” e “imprecisas”, por meio 
de sua assessora Nancy Seltzer. 
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Ópera de LA investigará acusações 
contra Plácido Domingo

A Ópera de Los Angeles anunciou que iniciará uma investigação contra o tenor espanhol Plácido 
Domingo, de 78 anos, acusado por ao menos nove mulheres de assédio sexual

“Mesmo assim, ainda é do-
loroso ouvir que eu possa ter 
chateado alguém ou deixá-las 
desconfortáveis, independen-
temente de quanto tempo faz 
ou das minhas melhores inten-
ções”, disse a nota do tenor.     
Domingo também afirmou 
que acreditava que todas suas 
“interações e relações haviam 
sido acolhidas e consensuais”. 
A agência revelou que oito 
cantoras e uma bailarina, as 
quais trabalharam com Plá-
cido Domingo nos últimos 30 
anos, foram vítimas de assédio 
sexual. 

Todas o acusaram de tentar 
investidas sexuais, propondo 
benefícios na carreira, ou ame-
açando prejudica-las, em caso 
de negativa. Em sua nota de 

defesa, Domingo ressalta que, 
apesar de não ter cometido 
nenhum ato intencionalmente, 
“reconhece que as regras e 

padrões pelos quais somos, e 
deveríamos ser, medidos atu-
almente são muito diferentes 
daqueles do passado” (ANSA).

Tenor espanhol Plácido Domingo, de 78 anos.
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