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

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 24/09/2019  - 10:10h  -  2º LEILÃO: 26/09/2019  - 10:10h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presen-
cial e Online IMÓVEL: Apartamento nº 106

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 24/09/2019, às 10:10 

horas, e 2º Leilão dia 26/09/2019, às 10:10 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienó-
polis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: CATEDRAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES LTDA.

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 794.240,27 
(setecentos e noventa e quatro mil, duzentos e quarenta reais e vinte e sete centavos) 2º leilão: R$ 599.229,46 
(quinhentos e noventa e nove mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e seis 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 informa-
ções 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.

Processo nº: 1002009-79.2016.8.26.0543: Procedimento Comum - Indenização por Dano Material 
Requerente: Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A Requerido: Agriverde Comércio e 
Representações Prestação de Serviços Agricolas Ltda, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 
02.667.438/0001-53. Edital de Citação: Prazo 20 dias, expedido nos autos da Ação da Indenizatória 
por dano material. A Drª. Cláudia Vilibor Breda, Juíza de Direito da 2ª VC da Comarca de Santa 
Isabel-SP, na forma da lei. Faz saber aos, réus, ausentes, incertos, de paradeiros desconhecidos, 
que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por danos materiais que a 
Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra si, por conta dos danos que lhe foram 
causados em decorrência do acidente que ocorreu No dia 12/02/2014, por volta das 11h11min, o 
primeiro Requerido trafegava pela Rodovia Presidente Dutra BR 116, sentido sul, Km 207+100, com 
o veículo Caminhonete, marca VW, modelo 25370, placas NXE 0025, de propriedade da segunda 
Requerida, quando ao adentrar na cabine 06 da Praça de Pedágio de Viúva Graça, colidiu com a 
grade da proteção da cabine, danificando patrimônio público sob concessão da Requerente. No 
momento do acidente, as condições meteorológicas eram boas, a pista estava seca e em perfeito 
estado de conservação. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência 
83144343-2014 (Doc. 04). Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na 
data da ocorrência, a quantia de R$ 3.037,36, conforme demonstrativo anexo (doc. 05).. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) 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.  

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0013284-39.2018.8.26.0004. Dr. Julio Cesar Silva de 
Mendonça Franco, Juiz de Direito da 1º VC do Foro da Lapa S/P. Faz Saber a João Batista Sadério 
RG Nº 1.350,083, CPF Nº 376.950.028-87, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda 
propôs o presente cumprimento de sentença, onde foi deferida a sua Intimação por edital para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 38.474,54, que deverá ser devidamente atualizado até a data do 
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 07 de Junho de 2019,  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1036053-48. 2015.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª VC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Artur Pessôa de Melo Morais, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) CBL Distribuição e Transportes Ltda – ME, CPJP Nº 12.688.624/000122 
que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 12.801,38, referente à fatura de nº 
113917372 com vencimento em 27/05/2013, Fatura de Nº 116693703, com vencimento em 
25/06/2013, e Fatura de Nº 119486337, com vencimento em 25/07/2013, vencidas e não pagas. 
Considerando que o requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente 
edital citado para os termos e atos da ação proposta ficando advertido de que terão o prazo de 15 
dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 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 Guarulhos,  

Edital de Citação Prazo de 20 dias.Processo Nº 0127100-17. 2009.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Camila Sani Pereira 
Quinzani, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Séttima Soluções Em Negócios Ltda que Alves Cardoso 
Empreendimentos Imobiliários Ltda ajuizou –lhe ação de Execução de Título Extrajudicial do valor 
de R$ 15.920,23, referente as notas promissórias vencidas e não pagas, conforme documentos nos 
autos. E como a executada não foi localizada, fica a mesma citada por meio deste edital para pagar 
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). Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0010150-56.2015.8.26.0635 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber saber a corréu Jur Xiao, Suyong Jin – ME e Yao Chang Chen. que VCI - 
Vanguard Confecções Importadas S/A ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação 
Perdas de Danos Materiais e Morais, pois o requerido esta reproduzindo suas marcas ARAMIS e 
variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais 
pelos prejuízos. Encontrando-se os réus 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 

Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, 
Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - Sammedi

CNPJ/MF 11.282.212/0001-25
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - 
SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo sob nº 948.144, com sede na Rua Machado Bittencourt, 
361, sala 809, Vila Clementino, São Paulo/SP, convoca todos os sócios para Assembleia Geral 
Extraordinária, a se realizar no dia 26/09/2019, na Rua Machado Bittencourt, 361, auditório 1, na 
Capital do Estado de São Paulo, em 1º chamada às 18h30, em 2º chamada às 19h30, e em terceira 
e última chamada às 20h30, para, nos termos da cláusula 14ª do Contrato Social, deliberar em sede 
de Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) eleição de diretoria; (b) eleição 
de conselho fiscal; (c) assuntos financeiros de interesse da sociedade; (d) administrativos da 
sociedade; (e) demais assuntos de interesse da sociedade. Na data desta convocação a Serviço de 
Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI conta 
com 86 sócios. São Paulo, 03/09/2019. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.

Rowal S.A.
CNPJ(MF) nº 62.008.339/0001-91 - NIRE 35.300.018.982

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 30/04/2019, às 9 horas, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Capital Social Mer-
cedes de Arruda Botelho Simonsen, Vanessa de Arruda Botelho Simonsen e Cristiane de Arruda Botelho Simonsen 
Ticoulat. Convocação e Publicação: Dispensada. Mesa Dirigente: Presidente-Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, 
Secretária-Vanessa de Arruda Botelho Simonsen. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: I. Reeleitas para compor 
a Diretoria Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, RG 5.906.121-SSP/SP, CPF/MF 013.304.068-26, para exercer o 
cargo de Diretora Presidente, Vanessa de Arruda Botelho Simonsen, RG 43.626.019-0-SSP/SP, CPF/MF 215.201.188-
05, para exercer o cargo de Diretora Vice-Presidente, as quais exercerão seus mandatos até a AGO a realizar-se em 
2022. As Diretoras, ora reeleitas, declaram que não estão incursos em qualquer penalidade prevista em Lei que os 
impeçam de exercerem suas funções na Companhia. Tendo em vista que no Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia 
está previsto que a sua administração será exercida por uma Diretoria composta de 2 a 4 membros e, atualmente os 
Diretores eleitos e em exercício são apenas a Diretora Presidente e a Diretora Vice-Presidente, os acionistas aprovaram 
a permanência de 2, cargos em aberto na Diretoria da Companhia, para preenchimento á posterior. II. Não houve outros 
assuntos a serem deliberados pelos Acionistas presentes. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada por todos 
os presentes. SP, 30/04/2019. Mesa Dirigente: Mercedes de Arruda Botelho Simonsen-Presidente; Vanessa de Arru-
da Botelho Simonsen-Secretária. JUCESP nº 470.420/19-4 em 03/09/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Syma Participações S.A.
CNPJ(MF) nº 02.149.611/0001-21 - NIRE 35.300.151.160

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 30/04/2019, às 10:30 horas, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do
Capital Social Luiz Vicente Barros Mattos Júnior, na qualidade de usufrutuário econômico e politico
vitalício de ações ON (`A’) (doado a Beatriz Cochrane Mattos, Zaira Cochrane Mattos Bellizia e
Mariana Cochrane Mattos Viana), Beatriz Cochrane Mattos, Zaira Cochrane Mattos Bellizia E Mariana
Cochrane Mattos Viana. Convocação e Publicação: Dispensada. Mesa Dirigente: Presidente-Luiz
Vicente Barros Mattos Júnior, Secretária-Zaira Cochrane Mattos Bellizia. Deliberações Aprovadas
por Unanimidade: I. A Ata da última AGO de 26/04/2018, arquivada e registrada na JUCESP nº
255.889/18-5 em 30/05/2018; II. O Balanço Geral e as demais Demonstrações Financeiras relativo
ao exercício encerrado em 31/12/2018, Publicada em 19/04/2019, no DOESP; III. Em razão da
Companhia não ter auferido lucro no exercício de 31/12/2018, portanto sem constituição de reserva
legal e distribuição de dividendos. IV. Não houve outros assuntos a serem deliberados pelos Acionistas
presentes. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. SP, 30/04/2019.
Mesa Dirigente: Luiz Vicente Barros Mattos Júnior-Presidente, Zaira Cochrane Mattos Bellizia-
Secretária. JUCESP nº 460.771/19-0 em 29/08/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

Marli Gonçalves – Contexto – Marli é dessas 
jornalistas, que primam pela combatividade, 
esclarecida, sem gritinhos ou “doideiras”. 
Sempre culta, pé no chão e mantendo afi ada 

caneta , expõe suas ideias e ideais com muita galhardia. 
Naturalmente, diferente não poderia ser na concepção 
dessa obra que, ressalte-se, não é antagônica à mascu-
linidade, antes, uma ode à feminilidade, contra sim, ao 
exacerbado, ainda inoportuno machismo. Como de hábito, 
distancia-se do lugar comum, aliás, o site “Chumbo Gordo”, 
está no ar,  vivinho para provar isso. Marli, pontua cinco 
situações cotidianas, jogando muita luz em momentos 
que não raro, passam despercebidos, ou são escondidos, 
pela nossa sociedade. Ativamente excelente!

Feminismo no Cotidiano: Bom para 
mulheres. E para homens também

Leandro Teles – Alaúde – Houve tempo em 
que depressão era “tratada” com compras de 
vestuários, quando não, dizia-se ser doença 

de rico ou mera frescura. Felizmente, profi ssionais pre-
ocupados com  essa lamentável situação, lançam-se em 
busca de soluções que busquem por fi m, à essa situação, 
verdadeiramente tenebrosa . O experiente neurologista, 
Leandro Teles, afi rma: “ Depressão, é um transtorno 
orgânico, não raro, incapacitante  que afeta o cérebro 
e modifi ca nosso modo de ver e reagir ao mundo”. O 
condão dessa obra tem por fi nalidade, destravar o modo 
de encarar a doença, livrando-a de odiosos preconceitos, 
criando seguro ambiente ao seu portador e também aos 
seus circunstantes. Tudo isso, num linguajar de fácil 
entendimento. Esclarecedor!!

Depressão não é Fraqueza: 
Como reconhecer, prevenir 
e enfrentar a doença mais 
incapacitante do cérebro

Philippe Campignion – Renata Ungier 
(Trad) - Summus – Lastreado em seus mais 
de trinta anos de experiência, o autor fi siotera-

peuta e mecanicista, desenvolveu um verdadeiro tratado 
para evidenciar a importância do trato respiratório com 
um devido condutor funcional que defi ne o bem ou mal 
estar do nosso organismo. Voltado aos profi ssionais de 
saúde, poderá ser aproveitado por leigos interessados. 
Esquemas esclarecedores, com boa visualidade, tornam 
as explicações absolutamente inteligíveis, trazendo uma 
visão bem ocidental da funcionalidade de nossa estrutura 
corporal. Um belo, profundo e respeitável trabalho.

Cadeias Posteriores e 
Anteroposteriores: Cadeias 
musculares e articulares 
Método G.D.S.

Anderson Caum – Novo Século – Um envol-
vente cenário com fi letes pagãos e religiosos, 
fazem parte de um cenário fi ccional, numa 
trama muito bem urdida pelo autor, designer 
gráfi co. Uma contadora de histórias, impôs-se 

a missão de resgatar um passado, ainda nebuloso, num 
cipoal de tramas diabólicas eivadas de nebulosidade. 
Uma boa obra que deverá ser lida com atenção. Entre-
tenimento garantido.

Chuva para lavar a Alma: Os 
senhores que conduzem a vida

Fábio Sgroi – Do Brasil – O autor, também 
um excelente ilustrador, valeu-se do seu traque-
jo junto ao público infanto-juvenil para mostrar 
aos infantes os básicos direitos atribuídos ao ser 

humano, contidos na D U D H. Com tratamento poético 
e lúdico, sem desrespeitar a inteligência da garotada, 
Sgroi esclarece os artigos nela inseridos, com desenhos 
em guache e aquarela, dando um caráter retrô, bem su-
ave, aliás, seu fi lho Vitor de 07 anos, também participa 
ativamente. Legal e humanamente elucidativo!

Ser Humano é... Declaração  
Universal dos Direitos Humanos 
para Crianças

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: 08/10/2019  - 10:00h  -  2º LEILÃO: 10/10/2019  - 10:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e 
Online IMÓVEL

Construção
Av. 06/187.847

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 08/10/2019, às 10:00 horas, e 

2º Leilão dia 10/10/2019, às 10:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São 
Paulo/SP. DEVEDOR FIDUCIANTE: CLEBER RODRIGO RODRIGUES DA SILVA

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 917.920,27 (novecentos e dezessete mil, novecentos e vinte reais e vinte e sete 
centavos) 2º leilão: R$ 405.051,13 (quatrocentos e cinco mil, cinquenta e um reais e treze centavos), calculados 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 
. 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.

HMKY Empreendimentos, Participações Administração S/A
CNPJ/MF nº 01.095.204/0001-16 – NIRE 35.300.144.376

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas da empresa HMKY Empreendimentos, Participações Administração S/A, ficam convocados a comparecerem na sede 
social na Alameda Ribeirão Preto nº 401, sala 3, Bela Vista, no dia 12/09/2019 às 09:00 horas, para reunirem-se em AGO, a fim 
de deliberarem sobre a Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício social findo em 
31/12/2018. 2) Eleição da Diretoria Executiva para cumprir o mandato pelo prazo de 03 anos. 3) Remuneração dos membros da 
Diretoria Executiva. 4) Outros assuntos. São Paulo 06/09/2019. Henry Maksoud Neto – Diretor Presidente. (07, 10 e 11/09/2019)

Sustentare Saneamento S.A.
CNPJ/MF n° 17.851.447/0001-77 - NIRE 35.300.451.732

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/07/2019
Data - Local - Hora: 15/07/2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Engenheiro Antônio Jovino, nº 220, 6º andar, conjunto 64, CEP 05727-200. Convocação: Dispensadas as 
formalidades legais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15.12.76 (“Lei das S.A”), 
tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. Presença: Presente a totalidade dos acionistas 
da Companhia. Mesa: Presidente: Adilson Alves Martins. Secretário: Marcelo Duarte de Oliveira. Ordem do Dia: deliberar 
sobre, (i) Transferência da filial da Companhia localizada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das 
Nações Unidas, nº 22.777, Bairro Jurubatuba, CEP: 04795-100, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - 
JUCESP, sob o NIRE 35905629441, para o mesmo município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Henry Ford, 
nº 1718, bairro Parque da Mooca, CEP: 03109-000; (ii) abertura de filial da Companhia no município de São Vicente, Estado 
de São Paulo, na Rua Frei Gaspar, nº 3.092, Bairro Parque São Vicente, CEP: 11340-000; (iii) alteração do Estatuto Social 
da Companhia. Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, (i) aprovar a transferência da filial da 
Companhia localizada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 22.777, Bairro 
Jurubatuba, CEP: 04795-100, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob o NIRE 35905629441, 
para o mesmo município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Henry Ford, nº 1718, bairro Parque da Mooca, 
CEP: 03109-000; (ii) aprovar a abertura de filial da Companhia no município de São Vicente, Estado de São Paulo, na Rua 
Frei Gaspar, nº 3.092, Bairro Parque São Vicente, CEP: 11340-000; (iii) Em razão da deliberação aprovada, os acionistas 
decidem alterar a Cláusula 1ª do seu Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 1ª - A Com-
panhia, constituída e organizada sob a forma de sociedade anônima, nos termos da Lei 6.404/76, opera sob a denominação 
social de Sustentare Saneamento S.A., e tem sede social na Rua Engenheiro Antônio Jovino, nº 220, 6º andar, conjunto 
64, São Paulo, SP, CEP 05727-200, São Paulo, SP, podendo criar, instalar, transferir ou extinguir sucursais, filiais, agências, 
representações e/ou escritórios onde e quando for julgado necessário por sua Diretoria, em qualquer local do território na-
cional ou exterior. Parágrafo Primeiro – A Companhia possui as seguintes filiais, com capital destacado de R$ 1.000,00 (mil 
reais) para cada uma: (a) Rua E, lote 83/84, Distrito Industrial, Teresina, Piauí, CEP 64025-050; (b) Avenida Miguel Pinto de 
Santana, 200, Nova Esperança, Feira de Santana, Bahia, CEP 44025-720, inscrita no CNPJ sob nº 17.851.447/0004-10; (c) 
SRTV/Sul, Quadra 701, Conjunto D, Bloco B, 280, sala 317, Brasília, Distrito Federal, CEP 70200-004, inscrita no CNPJ sob 
nº 17.851.447/0002-58; (d) Avenida dos Inajás, 10, Jardim Boa Vista, Hortolândia, São Paulo, CEP 13185-101, inscrita no 
CNPJ sob nº 17.851.447/0003-39; (e) Rua 08, 507, sala 2, Centro, Rio Claro, São Paulo, CEP 13500-144, inscrita no CNPJ 
sob nº 17.851.447/0005-09; (f) Praça Paul Harris, 322, sala B, bairro Conceição, Diadema, São Paulo, CEP 09991-200, 
inscrita no CNPJ sob o nº 17.851.447/0006-81; (g) Estrada Geral da Boca do Monte, nº 4.555, bairro Caturrita, Santa Maria, 
RS, CEP: 97170-000, inscrita no CNPJ sob o nº 17.851.447/0007-62; (h) Rua Moxotó, nº 268, Chácaras Reunidas, São 
José dos Campos, SP, CEP 12238-320, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.851.447/0009-24; (i) Avenida Henry Ford, nº 1718, 
bairro Parque da Mooca, São Paulo, SP, CEP: 03109-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.851.447/0011-49; e (j) Rua 
Frei Gaspar, nº 3.092, Bairro Parque São Vicente, São Vicente, SP, CEP: 11340-000. Parágrafo Segundo – A Companhia 
possui as seguintes sucursais: (a) Cidade de Lima, Capital da República do Peru, com endereço Avenida Manuel Olguim, 
211, oficina 503, Santiago de Surco, Lima, Peru, capital social destacado de R$ 339.494,00 (trezentos e trinta e nove mil, 
quatrocentos e noventa e quatro reais) e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.851.447/0008-43; e (b) Cidade de La Paz, Estado 
Plurinacional da Bolívia, com endereço na Calle 15 de Calacoto, nº 8089, Ed. Fergal, 2º piso, Oficina 2 “C”, capital social 
destacado de R$ 32.100,00 (trinta e dois mil e cem reais) e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.851.447/0010-68.”; e (iii) Diante 
das deliberações tomadas, os acionistas resolvem aprovar a consolidação do Estatuto Social (anexo I). Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se 
lavrasse a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 15 de julho de 2019. 
Assinaturas: Presidente: Adilson Alves Martins. Secretário: Marcelo Duarte de Oliveira. Acionistas: Alvor Participações 
Ltda. e Adilson Alves Martins. Marcelo Duarte de Oliveira - Presidente; Adilson Alves Martins - Secretário. Acionistas: 
Alvor Participações Ltda.: Adilson Alves Martins - Cargo: Administrador. Adilson Alves Martins. Jucesp nº 460.707/19-
0 em 29/08/2019. Gisele Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Madeira Energia S.A. - Mesa
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira 
convocação, no dia 23 de setembro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 
nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre substituição de membro do Conselho de Administração 
da Companhia e (ii) instrução de voto da Companhia para que a mesma deliberação seja tomada no âmbito da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 09.391.823/0001-60, subsidiária integral da Companhia (“SAE”). Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão
depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência
“Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 06 de setembro de 2019.

Madeira Energia S.A. - Mesa
André Amaro da Silveira - Presidente do Conselho de Administração

Mas contrariando esse 
pensamento, o azeite de 
oliva é um bom exemplo 

de que é possível ter essa pro-
priedade e trazer benefícios ao 
organismo, principalmente para 
a saúde do coração.

De acordo com o cardiologista 
do Hospital Edmundo Vascon-
celos, Lucas Velloso Dutra, por 
ter em sua composição ácidos 
graxos monoinsaturados e po-
lifenóis com propriedades an-
tioxidantes, o azeite é capaz de 
diminuir o colesterol ruim, LDL, 
e consequentemente, diminuir o 
riscos de problemas cardíacos.

A recomendação para que 
essas propriedades, classifi ca-
das como gorduras monoinsa-
turadas, sejam efi cazes é que, 
concomitantemente com a sua 
ingestão, seja feita a diminui-
ção do consumo de gorduras 
saturadas de origem animal, 
geralmente encontradas em 
produtos industrializados.

“Essa substituição pode redu-

Azeite extravirgem pode 
ser aliado do coração

Escutar que o alimento tem gordura é um grande alerta para quem se preocupa com os níveis de colesterol no sangue

zir os níveis de colesterol ruim, 
LDL, e manter os de colesterol 
bom, HDL. Com isso há dimi-
nuição da oxidação do LDL que 
está envolvido na formação de 
placas de gordura nas artérias- 
aterosclerose, responsável por 
doenças cardiovasculares como 
o infarto agudo do miocárdio”, 
explica o médico.

Para garantir os benefícios 
do azeite, o primeiro passo é 

reparar nas informações do 
produto ainda no momento da 
compra. A dica é optar apenas 
pelos tipos extravirgem, que 
possuem acidez menor que 0,8. 
O segundo passo, fi ca para o 
momento da preparação, que 
segundo Lucas Velloso Dutra 
deve ser preferencialmente 
usado em sua forma natural 
para evitar que perca suas 
propriedades.

“O azeite deve ser usado em 
quantidade moderada, com 
dose diária de 30g/dia e in 
natura, pois quando aquecido 
pode perder as propriedades 
que auxiliam na saúde. Uma 
boa opção é utilizar o produto 
para fi nalizar saladas e outros 
pratos”, recomenda.

Fonte e mais informações:
 (www.hpev.com.br).

A recomendação para que essas propriedades, classifi cadas como gorduras monoinsaturadas
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