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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação

Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Desportos
Pelo presente edital, o Sr. Marcelo Mariano Carvalho, na qualidade de Presidente da
Assembléia Geral da Associação Portuguesa de Desportos, Convoca os senhores só-
cios fundadores, remidos, patrimoniais, contribuintes, contribuintes benfeitores, gran-
de-benfeitores, com no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e com mais de 2 (dois) anos
no quadro social, no pleno gozo dos seus direitos (art. 35, parágrafo 1º, dos Estatutos
Sociais), para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede social do clube, à
Rua Comendador Nestor Pereira n.º 33, Capital, dia 25 de novembro de 2019 (segunda
feira), às 8:00 (oito) horas da manhã, em primeira convocação com um mínimo de 500
(quinhentos) sócios e, em segunda convocação, uma hora depois com qualquer número
(art. 38, dos Estatutos Sociais), permanecendo a Assembléia aberta até às 18:00 (de-
zoito) horas do mesmo dia, com a seguinte Ordem do Dia: a) Eleição de 40 (quarenta)
membros efetivos e seus suplentes ao Conselho Deliberativo, em representação propor-
cional aos votos obtidos pelas chapas e individualmente (art. 36, letra “a” e art. 40,
parágrafo 6º, dos Estatutos Sociais); b) Eleger Presidente, Vice Presidente, Primeiro
Secretário e Segundo Secretário (artigo 36 letra “b”, do Estatuto Social). Esclarecimen-
tos: 1) O registro do nome das chapas deverá ser efetuado na Secretaria do clube, sob
protocolo, subscrito por pelo menos 10 (dez) associados com mais de 5 (cinco) anos no
quadro social, com antecedência de 20 (vinte) dias da data marcada para a Assembleia
Geral (art. 9º do Regimento Interno da Assembleia Geral); 2) O registro dos candidatos,
através das chapas, deverá ser efetuado na secretaria do clube, sob protocolo, com
antecedência de 15 (quinze) dias da data marcada para a Assembleia Geral, nos termos
do art. 91 e parágrafo, dos Estatutos Sociais, sendo que as chapas ao Conselho Deli-
berativo deverão ter no mínimo 60 (sessenta) candidatos, numerados de 1 (um) a 60
(sessenta); 3) O sócio que estiver classificado em mais de uma categoria somente
poderá votar por uma delas (art. 19, parágrafo único, dos Estatutos Sociais); 4) Não será
permitido o voto por procuração, sendo obrigatório o sufrágio secreto (art. 38, parágrafo
2º, dos Estatutos Sociais); São Paulo, 10 de Setembro de 2019

Marcelo Mariano Carvalho

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

CNPJ/MF nº 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, inscrita no CNPJ/MF sob 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 03/10/2019, na Rua Machado Bittencourt, 361, auditório 1, São Paulo/SP, em 1ª chamada às 
20h00, em 2ª chamada às 20h30, e em 3ª e última chamada às 21h00, para, nos termos da cláusula 14ª do 
Contrato Social, deliberar em sede de Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) reti-
ratificação da exclusão dos sócios HENRIQUE TADASHI KATAYAMA e TARCISIO DA SILVA SOUSA JUNIOR (b) 
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, 10/09/2019. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.

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: 07/10/2019  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 08/10/2019  - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Onli-
ne IMÓVEL: 1) APARTAMENTO nº 172, 
do “Condomínio Edifício Tasty Panamby

2)
Condomínio Edifício Tasty 

Panamby

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 07/10/2019, 

às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 08/10/2019, às 10:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienó-
polis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: MÁRCIO TADEU DE SOUZA FERNANDEZ , 

ANA LUCIA MORAN FERNANDEZ

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

DOS 
VALORES: 1º leilão: R$ 2.404.801,93 (dois milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e um reais e noventa e três 
reais) 2º leilão: R$ 1.810.058,13 (um milhão, oitocentos e dez mil, cinquenta e oito reais e treze centavos), calculados na 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES: O 

 
. 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.

Novo Mundo Corretora de Câmbio S.A.
(em fase de transformação para Moneycorp Banco de Câmbio S.A.)

CNPJ nº 08.609.934/0001-37  -  NIRE 35300338022
Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 02/07/2019

Data: 02/07/2019, às 10 horas. Local: Sede social. Presença: Totalidade dos acionistas.
Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Vinícius Nogueira Carmona.
Deliberações: 1. Aprovar o encerramento das atividades da dependência localizada em
São Paulo/SP, na Rua Joaquim Floriano, 466, loja 5 - Shopping Center Brascan Century
Open Mail - Itaim Bibi - CEP 04534-002, inscrito no CNPJ nº 08.609.934/0004-80 e NIRE
35903206322. Assinaturas: Presidente: Roberto Amaral de Almeida; Secretário: Vinícius
Nogueira Carmona. Acionistas: Novo Mundo Holding Financeira S.A., representada por
seus diretores, Roberto Amaral de Almeida e Vinícius Nogueira Carmona. JUCESP nº
480.126/19-7, em 10/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Novo Mundo Corretora de Câmbio S.A.
(em fase de transformação para Moneycorp Banco de Câmbio S.A.)

CNPJ nº 08.609.934/0001-37  -  NIRE 35300338022
Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 12/06/2019

Data: 12/06/2019, às 10 horas. Local: Sede social. Presença: Totalidade dos acionis-
tas. Mesa: Presidente: Roberto Amaral de Almeida; Secretário: Vinícius Nogueira
Carmona. Deliberações: 1. Aprovar o encerramento das atividades da agência localiza-
da em São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 12.901, loja 116 - Shopping Na-
ções Unidas - Brooklin Paulista - CEP 04578-910, inscrito no CNPJ nº 08.609.934/0002-
18 e NIRE 35903206314. Assinaturas: Presidente: Roberto Amaral de Almeida; Secre-
tário: Vinícius Nogueira Carmona. Acionistas: Novo Mundo Holding Financeira S.A., re-
presentada por seus diretores, Roberto Amaral de Almeida e Vinícius Nogueira
Carmona. JUCESP nº 480.125/19-3, em 10/09/19. Gisela S. Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Leilão Judicial Online. Fabio Zukerman – Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 5ª Vara Cível do 
Fórum Regional do Tatuapé - Comarca de São Paulo/SP. Processo: nº 1003222-47.2014.8.26.0008. 
Executados: CLEBER METTA seu cônjuge MARIA APARECIDA METTA. prédio e seu terre-
no c/ 524,00m² na Vila Carrão – 60% do valor de avaliação. 1ª Praça começa em 01/11/2019, às 
11h45min, e termina em 06/11/2019, às 11h45min e; 2ª Praça começa em 06/11/2019, às 11h46min, 
e termina em 26/11/2019, às 11h45min. Um prédio e seu terreno, situado à Rua Pedro Malaquias nº 
177, antiga Rua Projetada, Vila Carrão,  antigo Sítio Aricanduva, no Bairro do Tatuapé/SP , medindo 
o terreno 10,00ms de frente, contados a partir de 180,00 s da estrada de Itaquera, por 38,50ms da 
frente aos fundos, de um lado, 31,90ms da frente aos fundos, do outro lado, tendo na linha de fundos 
idêntica medida da frente, confrontando em ambos os lados e linha de fundos com propriedade de 
Manoel Augusto Monteiro. Contribuinte nº 116.068.0007-7. Descrição completa na Matrícula nº 
95.342 do 9º CRI da Capital/SP. Ficam os executados, Cleber Metta seu cônjuge Maria Aparecida 
Metta, credor Município de São Paulo, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da penhora 
realizada em 07/01/2015. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 2.063.879,88 - Lance mínimo na 2ª praça: 
R$ 1.238.327,92 (sujeitos à atualização).

Edital De Praça Judicial Online. Dora Plat – Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª Vara Cível do Fórum 
da penha de França - Comarca de São Paulo/SP. Processo: nº 0105911-71.2009.8.26.0006. Execu-
tados: Carlos José Gaiardo, seu cônjuge, se casado for, João Dorian Gonçalves casado com Leonor 
Santana Boy Gonçalves. Terreno no Distrito de Bertioga/SP - 1ª Praça começa em 22/10/2019, às 
15h30min, e termina em 25/10/2019, às 15h30min e; 2ª Praça começa em 25/10/2019, às 15h31min, 
e termina em 14/11/2019, às 15h30min. Terreno , ao qual se localiza no nº 01 da quadra de nº 46 , 
situado a Rua Vereador Geraldo Hellmeister, antiga rua D, esquina com a Avenida C, no loteamen-
to denominado Balneário Mogiano, no Distrito de Bertioga/SP., mede 6,00m de frente por 36,00m 
do lado esquerdo, 45,00m do lado direito e 15,00m nos fundos, onde confronta pela frente com a 
mencionada rua, do lado esquerdo com a avenida C, e nos fundos com propriedade de Domenice  
Ricciardi  Maricondi e sua mulher,. Cadastrado nº 92.046.001.000, matriculado no 1º CRI de Santos 
com o nº 30. 253. Ficam os requeridos, Carlos José Gaiardo, seu cônjuge, se casado for, João Dorian 
Gonçalves, casado com Leonor Santana Boy Gonçalves e demais interessados, Intimados das 
designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da 
penhora realizada em 15/02/2016. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 143.418,69 - Lance mínimo na 
2ª praça: R$ 86.051,21 (sujeitos à atualização).

Edital de Convocação.
O Presidente em exercício da ABRAFIPA Associação Brasileira das Empresas de Filtros, 
Purificadores, Bebedouros e Equipamentos para Tratamento de Água, com sede em São Paulo/
SP na Avenida Paulista, 2444 – 10º andar conj. 103 – Cerqueira Cesar, CNPJ: 04.263.771/0001-22, 
investido no cargo por força do artigo 16 e 18-f do Estatuto Social, convoca todos os associados, 
quites com a tesouraria,  para a AGE que se realizara no dia 08/10/2019 às 13:30 horas, em primeira 
chamada, e às 14:00 horas em segunda chamada, para tratar da seguinte pauta: 1) Dar posse à 
Diretoria eleita em 27/08/2019.

São Paulo, 09 de setembro de 2019. Antonio Carlos Camargo - Presidente em exercício.

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

Donald J Trump e Charles Leerhsen – Cita-
del – A obra deseja mostrar, talvez ensinar, que 
não basta “querer para poder”, há muito mais 
grandes rochas nos caminhos, do que meros 

pedregulhos. Seu título, talvez um pouco exacerbado, 
enseja arroubos vitoriosos,  pois este escriba crê que a 
maioria das pessoas admirem, até se espelhem nos ven-
cedores. Na realidade o cerne da obra visa demonstrar 
o quão difícil é o caminho, e que as perdas fazem parte 
do processo, para se chegar “lá”. Obra de boa valia, par-
ticularmente pelo desvelar de uma personalidade que 
também tem seus medos, e dá a receita da virada de mesa. 
Escrita antes do início de seu mandato presidencial, não 
auto elogiosa. Longe disso, apesar de toda sua empáfi a 
. Deve ser lido por empreendedores, particularmente 
pelos jovens. Impactante.

Todo Mundo Odeia 
um Vencedor 

Flora Figueiredo – Novo Século – Um livro 
para deixar à mão, sempre! Na cama, no carro.... 
enfi m disponível à vontade, quiçá  necessidade. 
Flora detêm a volúpia da boa escrita, sempre re-
fazendo-se, causando “inveja” e plena admiração 

até em Ignácio de Loyola Brandão, segundo suas próprias 
palavras. De fato, suas linhas são magistrais. Poemas para 
todo e qualquer sentido. Alguns há que ler-se algumas 
vezes, para podermos adentrar seu âmago. Cotidianos, 
existencialistas, até o “branco” de autor é relatado numa 
ímpar plenitude, nada escapa à sua profunda e inebriante 
sensibilidade. Sentimentos introspectivos e alegres assal-
tarão a’lma do indefeso leitor. Puro êxtase!! 

Páginas Viradas de um 
Abril Qualquer 

Michel Vovelle – Unesp – O emérito profes-
sor, historiador francês, falecido ano passado, 
relata com certa simplicidade, sem perda de 
conteúdo, antes, muito bem lastreado em farta 
documentação, uma outra face de um importan-

te divisor histórico, que foi a Revolução Francesa. Ponto 
e contraponto são colocados à mesa, com total imparcia-
lidade, trazendo à tona, verdades antes “escondidas”. 
Necessário para historiadores, estudantes e amantes de 
verdades históricas. Esclarecedor.

A Revolução Francesa 1789 – 1799 

Ruth Guimarães – Manoel Frota (Ilustr) – 
Nicodemos Sena (Org) - Letra Selvagem – Ruth 
Guimarães, boa de prosa, enérgica e respeitada 
professora, folclorista, tradutora versada em 
grego e francês, em suma, nasceu para “letrar” 

. Tive a honra de com ela privar em poucos, porém ricos 
momentos. Jamais escondeu sua humilde origem, aliás, 
creio que dela deveria orgulhar-se. Ocupava a cadeira 22 
da Academia Paulista de Letras. Trata-se de contos de 
raiz, tão a seu gosto. Os mais crescidinhos irão relembrar 
causos e contos ouvidos e transmitidos em boa infância. 
Os infantes irão enlevar seu potencial de absorção ima-
ginativa . A obra servirá de pilar para sustentar também 
nosso combalido e atacado idioma. Justa, necessária  e 
relevante homenagem!

Lendas e Fábulas do Brasil

Clovis Bergamo Filho (Org) – Brasport – Es-
tamos numa fase de impasse interessante. Alguns pergun-
tarão: Impasse é bom? Sim, particularmente quando há 
pessoas de boa cepa e qualidade indubitável, fazendo um 
bom trabalho, com afi nco e dedicação, como é o caso des-
ses nove profi ssionais, capitaneados pelo CEO e fundador 
da Six Sigma Brasil, competente órgão  voltado ao pleno 
desenvolvimento, com método empresarial devidamente 
patenteado. O título fala por si. Resta somente avalizar 
essa obra de vulto, folego e profundo alcance. Voltado 
para empreendedores, empresários em geral, estudantes 
e profi ssionais de economia e administração. Muito útil!

Ruptura no Modelo Tradicional 
das Empresas: 10 grandes 
especialistas ajudam a desvendar 
as mudanças que estão 
impactando sua organização

Além de oferecerem cur-
sos qualificados, mui-
tas delas viram pontos 

turísticos pelas suas belezas 
arquitetônicas e históricas. A 
agência de viagens eDreams 
listou as quatro universidades 
europeias mais belas para se 
estudar. Confi ra: 

- Alma Mater Studiorum 

di Bologna: Uma universida-
de que teve como estudantes 
Dante Alighieri, Nicolau Coper-
nico e os papas Alexandre VI 
e Gregório XV, além de outros 
grandes nomes da história. A 
Universidade de Bologna é a 
mais antiga da Europa, fundada 
em 1088 como uma Escola de 
Direito. A instituição possui 
atualmente mais de 78 mil 
alunos, com mais de 10 opções 
de cursos.

- Trinity College: Funda-
da em 1592 pela rainha Eliza-
beth I, o campus da famosa 
universidade irlandesa possui 
mais de 190 mil metros qua-
drados e atrai muitos turistas. 
Uma das maiores atrações da 
instituição é a Old Library, 
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As 4 mais belas universidades 
para estudar na Europa

O continente europeu possui algumas das mais belas e conceituadas universidades do mundo, como a 
de Bolonha, na Itália, e a Trinity College, em Dublin

As instituições oferecem ótimos cursos e surpreendem pela beleza.

uma biblioteca que possui 
centenas de milhares de 
livros. Diversas importantes 
figuras da história andaram 
pela faculdade, entre eles o 
filósofo Edmund Burke e o 
escritor Samuel Beckett.

- Universidade de Sala-

manca: Um pouco fora das 
rotas turísticas clássicas, a 
Universidade de Salamanca 
está escondida no interior da 
Espanha. Seu centro histórico 

foi declarado patrimônio da 
Unesco e suas ruas têm vista 
para palácios, catedrais e con-
ventos. No entanto, a maior 
atração da cidade continua 
sendo sua universidade. Cons-
truída em 1218, a instituição 
foi fundada por Alfonso IX e 
já recebeu diversas personali-
dades, como Hernan Cortés e 
Beatriz Galindo.

- Universidade de Ox-

ford: A segunda universidade 

mais antiga da Europa chama 
atenção por sua arquitetura. 
Dentro da instituição estão 
diversos edifícios que se fi ca-
ram famosos, como o Christ 
Church College, que contém 
uma sala imortalizada pela saga 
de “Harry Potter”. A biblioteca 
da universidade, que é uma das 
mais antigas do mundo, abriga 
quatro cópias da Magna Carta 
e uma bíblia de Johannes Gu-
tenberg  (ANSA).

Giovane Oliveira (*)

As empresas alteraram a maneira de 
dialogar com os consumidores.

Desde as pinturas rupestres até os dias 
de hoje, muita coisa mudou no campo da 
comunicação. Atualmente, a área é domi-
nada pela tecnologia, fator decisivo para 
quem deseja manter a competitividade 
no mercado. Por isso, eu recomendo a 
todos os gestores: invistam em inovação 
e melhorem seus serviços!

As empresas estão alterando a forma de 
falar com os clientes. O autoatendimento, 
por exemplo, cresceu 26,04% no ano passa-
do, segundo a E-Consulting. Cifra bastante 

expressiva! Afi nal, ele é dinâmico, prático 
e assertivo. Assim, tem empatia com as 
novas gerações e caminha adiantado para 
o porvir. 

Por isso, conforme previsões do Fórum 
Econômico Mundial, a robótica avançada 
e a inteligência artifi cial estão entre as 
ciências impulsionadoras de mudanças 
futuras. Uma das principais razões é a 
necessidade de responder aos consumi-
dores de forma cada vez mais rápida. O 
desafi o está em saber inserir a estrutura 
de maneira estratégica, visando aumentar 
produtividade e lucros. 

Hoje, há diversas ferramentas capazes 

de modernizar o diálogo. O Agente Virtual 
CPC - Contato com a Pessoa Certa, por 
exemplo, confi rma os dados do interlocu-
tor. Enquanto isso, o operador economiza 
tempo e energia para realizar ações mais 
complexas, como negociações. O maior 
benefício é a otimização das atividades. 
Além disso, o período de espera é reduzido 
e o usuário fi ca mais satisfeito.

Se você não quer deixar sua companhia 
no século passado, adiante-se! A trans-
formação aliada à competência humana 
garante melhores resultados.

 
(*) - É diretor de tecnologia da Total IP - Soluções e 
Robôs para Contact Centers (www.totalip.com.br).

Comunicação em tempos digitais
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