
ESAN Engenharia e Saneamento Ltda
CNPJ/MF nº 43.018.068/0001-00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE QUOTISTAS
Ficam os sócios convocados para reunião de quotistas no dia 08/11/2018 (quinta-feira) às 09h30m, em

primeira convo-cação com a presença de no mínimo ¾ dos sócios; e, às 10h00m, em segunda convocação,

com qualquer número de sócios presentes, a ser realizada na Av. Paulista, 1048, cj. 32, São Paulo/SP, tendo

como Ordem do Dia: (i) Elevação do capital social mediante a integralização do AFAC – Aporte para Futuro

Aumento de Capital e (ii) Outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 31 de outubro de 2018. Luiz

Augusto Inserra - Sócio Administrador. K-31/10,01e02/11

1º Ofício Cível do Forum Regional II - Santo Amaro- SP. Foro Regional II - Santo Amaro - Comarca de São Paulo
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014805-08.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA APARECIDA BULANI, Brasileiro, Solteira, Costureira, RG 5.636.225, CPF
633.240.328-49, com endereço à Avenida Giovanni Gronchi, 6633, Vila Andrade, CEP 05724-005, São Paulo - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Maria de Jesus Bardusco Camargo, alegando
em síntese falta de pagamento de alugueres. 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 (quinze) dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                                                        30 e 31 / 10 / 2018.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1071525-26.2017.8.26.0100. A Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, Juíza
de Direito da 28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a José Geovane da Silva Ferragens EPP (CNPJ.
09.481.228/0001-15) e José Geovane da Silva (CPF. 291.620.858-59), que Banco Santander do Brasil S/A lhes
ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 116.026,08 (julho de 2017), decorrente do Contrato de
Financiamento, referente à operação n° 3372130047545000173. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito (ficando isentos de
custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do
NCPC), ou ofereçam embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os
prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do
artigo 257, IV do NCPC. Será o presente, afixado e publicado. SP, 15/10/2018.                         30 e 31 / 10 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012119-11.2016.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro
Lorena, na forma da Lei, etc. Faz Saber a SUELY BANCOVSKY (RG.10.290.472, CPF.118.455.508-70), que
CARLOS EDUARDO FINKESLTEIN lhe ajuizou uma AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CUMULADA COM
COBRANÇA, objetivando que a requerida preste contas dos valores auferidos dos imóveis dos quais é
cousufrutuária junto ao autor desde janeiro de 2015 até a presente data, bem como que passe a pagar metade
desse valor ao autor, condenação da requerida nas custas e despesas processuais. Estando a requerida em
lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, conteste
a ação. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial (art. 257, IV, CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

15ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP - 15º Oficio Cível. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO 1071361-95.2016.8.26.0100. O Doutor Fernando Antonio Tasso, MM. Juiz de Direito da 15ª Vara
Cível, do Foro Central da Capital/SP. Faz saber a MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO (CPF.987.210.038-15), que
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO POP lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS, PRO-
CEDIMENTO COMUM, objetivando a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$2.697,90 em 30/04/
2016, demais cominações de estilo, referente os débitos condominiais da unidade nº 114, matricula 51.538 do
CRI/SP, do Condomínio Autor. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital, para que, em 15 dias, a fluir
os 20 dias supra, querendo, ofereça contestação. No caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257,
IV, CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0018140- 
30.2010.8.26.0100 (USUC 385) 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) Francisco Agudo Romão, Engracia Agudo Romão, Espólio de José Stocco Netto, Eneida de Araújo Stocco, Antônio 
Stocco, Maria da Gloria Stocco, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, 
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Aristides Pedroso de Moraes, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Jorge Ozi, nº 37 - Jardim Catanduva 29º Subdistrito Santo Amaro - 
São Paulo SP, com área de 250,00 m², contribuinte nº 168.138.0004-2, 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.  [30,31]  

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0035597- 
70.2013.8.26.0100 - 569/13.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Marcelo Gonçalves de Souza, Iope - Instrumentos de 
Precisão LTDA, Banco Bradesco S/A, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que Marilisa Bernicchi De Faria e Antônio Sérgio Costa de Faria ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a 
titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Eulálio da Costa Carvalho, 97, São Paulo - SP, 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.   [30,31]  

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0038831-
60.2013.8.26.0100 (USUC 687) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juíza 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), Benedito Borba 
de Araújo,Ana da Conceição Borba de Araújo,Arnaldo Xavier Fernandes Camacho, Glória Dias Camacho, João Henrique Ferreira, 
Antônio Barbosa Filho, Eva Maria da Conceição, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Milton Juniti Shiobara e Maria Aparecida da Luz Shiobara, ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Pedro Leonino Mariz, nº 44 - Jardim 
Elisa, Distrito do Campo Limpo - São Paulo SP, com área de 600,00 m², contribuinte nº 169.173.0176-1, 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. [30,31]  

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0053722-
57.2011.8.26.0100 (USUC 1220) 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) Olegário José de 
Oliveira,Aparecida Dias Ferracini,Armando Pereira Filho,réus ausentes,incertos, desconhecidos,eventuais interessados,bem como 
seus cônjuges,se casados forem,herdeiros e/ou sucessores, que Osvaldo Luiz de Souza e Lidia Martins de Souza, ajuizaram ação 
de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Paschoal Bettoni, nº 03 Vila Fidelis Ribeiro - 
Distrito de São Miguel Paulista - São Paulo SP, com área de 144,67 m², contribuinte nº 110.227.0024-2, 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.   [30,31]  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010777-02.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo
Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANADETE SOUZA, CPF 124.806.618-90,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum, na qual também é ré PRISCILA KELLY DE PAIVA
GOUVEIA, por parte de Impar Serviços Hospitalares (atual denominação de HOSPITAL 9 DE JULHO S/
A), objetivando a condenação das rés ao pagamento da quantia de R$6.748,00, acrescido de multa de 2%,
juros de 1% ao mês e correção monetária, devidamente acrescida de custas e despesas processuais e
honorários advocatícios, referente a internação da ré ANADETE SOUZA no hospital autor no período de 10
a 11 de novembro de 2011. 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, 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017517-05.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a Celid Instalações Industriais S/C Ltda ME (CNPJ. 58.398.249/0001-87) e Celio Pereira de Sousa (CPF. 038.715.348- 97), que
Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 134.636,28 (março de 2017), representada pela
Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro n° 008.211.856. Estando os executados em lugar ignorado, expede-
se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida
pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos
supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de setembro de 2018.                                 30 e 31 / 10 / 2018.

Siemens Ltda.  –  CNPJ nº 44.013.159/0001-16  –  NIRE 35 2 1408900 1
Extrato da 60ª Alteração de Contrato Social, em 31/07/2018

Entre os abaixo assinados, Siemens International Holding B.V., sociedade limitada holandesa, registrada no Registro de Comércio e Indústria de Haaglanden 
sob nº 27.044.420, sediada em Prinses Beatrixlaan 800, na cidade de 2595BN’s - Gravenhage, na Holanda, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.981.528/0001-02, 
neste ato representada por seu bastante procurador, Dr. Juliano Souza De Albuquerque Maranhão, brasileiro, casado, advogado, RG nº 16.115.084-6 SSP/SP, 
OAB/SP sob nº 194.021, CPF/MF nº 161.347.938-76, com escritório na Praça das Guianas, nº 92 - Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01428-030, cuja 
procuração encontra-se anexa a presente; e; Siemens Aktiengesellschaft, sociedade devidamente constituída e existente sob as leis da República Federal da 
Alemanha, registrada no Registro de Comércio do Tribunal de Primeira Instância de Munique sob nº HRB 6684, sediada nas Cidades de Berlin e Munique, ins-
crita no CNPJ sob nº 05.721.156/0001-85, neste ato representada por seu bastante procurador, Dr. Juliano Souza De Albuquerque Maranhão, acima qualifi -
cado, cuja procuração encontra-se anexa a presente; únicas sócias componentes da sociedade empresária limitada Siemens Ltda., com sede em São Paulo/SP, 
na Avenida Mutinga, 3800, Pirituba, CEP 05110-902, com Contrato Social arquivado na JUCESP sob NIRE 35 2 1408900 1, em sessão de 14/10/1996, e 
última alteração contratual, datada de 13/03/2018, arquivada na JUCESP sob o nº 150.244/18-6, em sessão de 29/03/2018. resolvem de pleno e comum 
acordo: I - Alteração do Artigo 2º do Contrato Social. Em virtude da mudança da denominação do Bairro do endereço da sede da sociedade de Pirituba para 
Jardim Santo Elias, os sócios decidem alterar o Artigo 2º do Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “2ª - Sede: A sociedade tem 
sede e foro na cidade de São Paulo, capital do Estado de São Paulo, na Avenida Mutinga, 3800, bairro Jardim Santo Elias, CEP 05110-902.” II - Aprovação 
do Protocolo e Justifi cação de Cisão Parcial da Siemens Ltda. com versão de seu Acervo Líquido para a Siemens Mobility Soluções de Mobilidade 
Ltda. - Após leitura, exame e discussão, as sócias, por unanimidade, aprovaram sem restrições os termos, condições e Justifi cativas do Protocolo e 
Justifi cação de Cisão Parcial da Siemens Ltda. com versão de seu Acervo Líquido para a Siemens Mobility Soluções de Mobilidade Ltda., com sede em 
São Paulo/SP, na Avenida Mutinga, 3800, 3º andar - salas 30 e 31 - Jardim Santo Elias - CEP 05110-902, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.133.690/0001-18, 
com Contrato Social de Constituição datado de 21/03/2018, arquivado na JUCESP sob nº NIRE 35 2 3522333 5, em sessão de 06/04/2018, e última al-
teração contratual, datada de 21/05/2018, arquivada na JUCESP sob o nº 301.680/18-8, em sessão de 26/06/2018 (“Siemens Mobility”), fi rmado pelas 
administrações de ambas as sociedades, na data de 23/07/2018, nos termos da legislação vigente, que passa a fazer parte integrante deste instrumento 
como o seu Anexo I (“Protocolo”). III - Ratifi cação da Nomeação dos Peritos Avaliadores. As sócias ratifi cam ainda, a nomeação da empresa Ernst & 
Young Auditores Independentes S/S, localizada na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909 - Torre Norte - 7º andar, 
Itaim Bibi, CEP 04543-011, inscrita no CPF/MF sob nº 61.366.936/0001-25, registrada no CRC de São Paulo/SP sob o nº CRC2SP034519/O-6, para proceder 
à avaliação do acervo líquido da empresa Siemens Ltda., em decorrência da referida cisão parcial. IV - Aprovação do Laudo de Avaliação da Cisão - Tendo 
sido esclarecido pelos representantes da empresa avaliadora especializada Ernst&Young Auditores Independentes S/S que, a pedido da sociedade, ante-
riormente haviam desenvolvido os trabalhos que os habilitava a apresentar o Laudo de Avaliação, foi o mesmo apresentado neste ato. Após leitura, exame e 
discussão, as sócias aprovam o Laudo de Avaliação em questão, preparado pela mencionada empresa especializada, que passa a fazer parte integrante deste 
instrumento como seu Anexo II. V - Redução do Capital Social - Como consequência da Cisão Parcial e da versão do Acervo Líquido Cindido para a Siemens 
Mobility, nos termos aprovados nesta mesma dat a por meio da 02ª Alteração do Contrato Social desta última, resolvem as sócias, por unanimidade, aprovar 
a redução do capital da sociedade, no montante de R$ 44.513.331,39, correspondente ao valor do Acervo Cindido, desprezando-se o montante de R$ 0,39, 
mediante o cancelamento de 44.513.331 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, proporcionalmente à participação das respectivas sócias - Siemens 
International Holding B.V. e Siemens Aktiengesellschaft. O capital social da Sociedade passará, desta forma, de R$ 636.746.163,00 para R$ 592.232.832,00, 
dividido em 592.232.832 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Em virtude das deliberações acima, decidem as sócias alterar a Cláusula Quinta 
do Contrato Social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação: “5ª Capital - O capital social é de R$ 592.232.832,00 (quinhentos e noventa 
e dois milhões, duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 
592.232.832 (quinhentos e noventa e dois milhões, duzentos e trinta e dois mil, oitocentas e trinta e duas) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, assim distribuídas entre as sócias: - Siemens International Holding B.V., 592.225.731 (quinhentos e noventa e dois milhões, duzentos e vinte e 
cinco mil, setecentas e trinta e uma) quotas, no valor total de R$ 592.225.731,00 (quinhentos e noventa e dois milhões, duzentos e vinte e cinco mil, setecentos 
e trinta e um reais); - Siemens Aktiengesellschaft, 7.101 (sete mil, cento e uma) quotas, no valor total de R$ 7.101,00 (sete mil, cento e um reais).” Ficam 
os administradores da Sociedade autorizados a praticar todos os atos necessários à formalização da sua cisão parcial, incluindo, sem limitação, (i) o arqui-
vamento e a publicação dos atos da operação; e (ii) a transferência para a Siemens Mobility da parcela ora cindida, por meio da subscrição e integralização 
de aumento de capital da Siemens Mobility. Por consequência das deliberações acima, os sócios resolvem consolidar e ratifi car a redação do contrato social. 
São Paulo, 31/07/2018 - pp/Siemens International Holding B.V. e pp/Siemens Aktiengesellschaft ambas p/Juliano Souza de Albuquerque Maranhão - 
Testemunhas: Regina Tiemi Suetomi - RG nº 22.915.940-0 SSP/SP - CPF/MF nº 161.592.118-46 e Elaine Rozenti - RG nº 14.072.985-9 SSP/SP - CPF/MF 
nº 057.613.298-59. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifi co o Registro sob nº 487.878/18-8 em 
11/10/2018 - Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. Os anexos mencionados acima, encontram-se arquivados na empresa.

UNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO REGIONAL III - JABAQUARA - 2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES

0355 - São Paulo-SP - E-mail: jabaquara2fam@tjsp.jus.br - A MMª Juíza de
Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara,
Estado de São Paulo, Dra. LUCIANA LEAL JUNQUEIRA VIEIRA REBELLO DA
SILVA , na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento t iverem que tramita por este Juízo os autos da ação de
INVENTÁRIO dos bens deixados por falecimento de ANTONIO JOSE CASSIMIRO,
brasileiro, viúvo, aposentado, RG 51453290, CPF 641.867.848-68, pai Marcolino
José Cassimiro, mãe Maria Rita dos Santos, natural de Seabra - BA, com
endereço à Rua Zacarias Antonio Pedreira, 13, Parque Bristol, CEP 04193-120,
São Paulo - SP, cujo óbito ocorreu aos 11/11/2016, conforme declarações de
fls. 19/31 e aditamento de fls. 104/107. Assim sendo e nos termos dos artigos
626, § 1º e 259, inciso III do Código de Processo Civil, o prazo para HABILITAÇÃO
e IMPUGNAÇÃO de INTERESSADOS INCERTOS ou DESCONHECIDOS será de
QUINZE DIAS, os quais fluirão após o decurso do prazo do presente edital.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de SãoPaulo, aos 26 de setembro de 2018.
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Citação. Prazo 30 dias. Proc.nº 0100755-09.2012.8.26.0100. O Dr. Fernando Henrique de Oliveira Biolcati,
Juiz de Direito da 22ª Vara Cível da Capital-SP, na forma da lei. Faz saber a Sedna Perfumes e Cosméticos
Ltda ME, CNPJ 06.192.287/0001-85, na pessoa de seu representante legal e a, Fahda Ahmad Taghlebi, RNE
W438.044-8 SEDPMAF/DPF, CPF 230.879.248-57 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou uma ação Monitória,
objetivando a cobrança de R$ 101.064,84 (31/01/2012), referente Contrato de Abertura de Crédito BB Giro
Empresa Flex nº 268.600.866, firmado em 21/11/2007. Estando as rés em local ignorado, foi expedido o
presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, paguem o “quantum” reclamado ou
ofereçam embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida.
Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo, 11 de outubro de 2018. 31/10 e 01/11

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL  
JUIZ(A) DE DIREITO RÉGIS RODRIGUES BONVICINO  
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0002281-03.2017.8.26.0011. 
O Dr. Regis Rodrigues Bonvicino, Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível de Pinheiros/SP. Faz saber a Antonio Abel Gomes 
David CPF 460.402.268-20, que Tecnoseg Industrial Ltda. 
ajuizou incidente de desconsideração de personalidade 
jurídica, da executada Scac Engenharia e Fundações e 
Estruturas Ltda CNPJ 66.521.717/0002- 78, integrando-o 
no pólo passivo desta ação. Estando o réu em lugar 
ignorado, expede-se edital de citação, para que em 15 dias 
a fluir do prazo supra, se manifeste e requeira as provas 
cabíveis (art. 135 do CPC), sob pena de serem aceitos os 
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei.         [30,31] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0021641-12.2012.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de 
São Paulo,Dr(a).Adaisa Bernardi Isaac Halpern,na forma da 
Lei,etc.FAZ SABER a Sra.NORMA SUELY VIANNA DA SILVA, 
brasileira, casada, portadora da cédula de Identidade RG n? 
17.418.549,inscrita no CPF/MF sob o n? 266.038.828-84, bem 
como ao Sr. ANT?NIO LUGUE BIANCHI FILHO, brasileiro, 
casado, portador da cédula de Identidade RG n? 9.279.154-2, 
inscrito no CPF/MF sob o n? 282.342.968-92 informar que lhe 
foram proposta A?O DE OBRIGA?O DE FAZER C.C. 
PERDAS E DANOS, por MARIA CELESTE NICOLUCI, em 
tramite perante a 3? VARA C?VEL DO FORO REGIONAL VI 
PENHA DE FRAN?A DA COMARCA DE S?O PAULO/SP, em 
s?ntese, tendo em vista o descumprimento da cl?usula 4? do 
contrato de Compra e Venda celebrado entre as partes, onde 
os Requeridos deveriam providenciar o desmembramento do 
im?vel perante a Prefeitura e n?o o fizeram. Valor da causa: 
R$ 30.000,00. Encontrandose os Requeridos em lugar incerto 
e n?o sabido, foi determinada a sua CITA?O, por EDITAL, 
para os atos e termos da aç?o proposta e para que, no prazo 
de 20 dias, que fluir? ap?s o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. N?o sendo contestada a aç?o, o 
réu ser? considerado revel, caso em que ser? 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 09 de novembro de 2017.        [30,31]  

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da 
Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0051148-95.2010.8.26.0100 
(USUC 1138) A Doutora Aline Aparecida de Miranda,MM.Juiz(a) 
de Direito da 1ªVara de Registros Públi-cos,do Foro Central 
Cível,da Comarca de SÃO PAULO,do Estado de São Paulo, na 
forma da Lei,etc. FAZ SABER a(o)(s) Herdeiros de João Franco 
Alves de Oliveira e Ruth Mourão Alves de Oliveira, a saber: 
Elly Alves de Oliveira Canterucci, Carlos Antônio Canterucci, 
João Eugênio Mourão Alves de Oliveira, Maria Ondina Silveira 
Alves de Oliveira, Nicolau Jacintho Junior, Maria Helena 
Mourão Alves de Oliveira; Roberto Antônio Gonçalves da 
Silva, José João da Rocha, réus ausentes, incertos, desco-
nhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, 
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,que Marilene 
Ramos, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Pedro Cavatoni,nº 
86 Jardim Ruth-40º Subdistrito Brasilândia - São Paulo SP, 
com área de 153,86 m², contribuinte nº 127.363.0097-0, 
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. [30,31]  

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0010333- 
85.2012.8.26.0100 (USUC 265) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda,MM.Juiza de Direito da 1ªVara 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) Espólio 
de Zaida Pereira Peruche, por sua inventariante Heather 
Margareth Peruche Soares; Imobiliária Parque São Francisco 
S/C Ltda,por sua sócia Virginia Peruche Carraro;réus ausen-
tes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como 
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, 
que Hisae Hanazumi, Lilian Yoshie Hanazumi Mazzoca, 
Taiguara Mazzoca,Lucila Yumie Hanazumi Rodrigues Prado e 
Antônio Sérgio Rodrigues do Prado,ajuizaram ação de USU-
CAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Rua Roberto Sampaio Ferreira, nº 94 Jardim 
Campo de Fora - 29º Subdistrito Santo Amaro - São Paulo SP, 
com área de 276,00 m², contribuinte nº 166.077.0011-9, 
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.     [31,01] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0078915-
26.2001.8.26.0100 (USUC 464) 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) Espólio 
de Maria Alice Ramos e Silva por seu inventariante Eurico Ramos Amorim, Berta Ramos Amorim ou Berta Amorim Affonso, 
Agostinho Luiz Affonso ou Agostinho Luiz Afonso, Maria Auxiliadora Ramos Amorim, Arthur Ramos e Silva, Arthur Ramos e 
Silva Júnior, Elisabeth Rebecca Ramos e Silva, Ismael Barreto Lins, Beatriz Ramos Lins, Espólio de Tereza Ramos Silva por 
seu inventariante Clóvis de Arroxelas Galvão Carapeba, Espólio de Eurico Soares Amorim, Espólio de Virginia Ramos Amorim 
por seu inventariante Luiz Agostinho Amorim Affonso, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Espolio de Anésio Belotti e Mercedes Prattes Belotti, 
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na rua Jornalista Paulo Zingg, nº 
446, Vila Jaguará, São Paulo - SP, com área de 1.978,41 m², contribuinte nº 124.030.0148-0, 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.[31,01] 

SERASA S.A.
CNPJ/MF nº 62.173.620/0001-80 - NIRE Nº 35.300.06256-6

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ATA DE 19 DE OUTUBRO DE 2018
Aos 19 dias do mês de outubro de 2018, reuniu-se na sede da companhia, às 14h00, o Conselho de Administração da 
Serasa S.A., com a presença da totalidade dos membros que o compõem, Conselheiros Srs. José Luiz Teixeira Rossi, 
Valdemir Bertolo, Kerry Lee Williams, Darryl Scott Gibson, Anthony David Reeves e Lloyd Mark Pitchford, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) votar a destinação do lucro líquido abrangendo a distribuição de dividendos 
intercalares, referentes ao período de abril a setembro de 2018, e pagamento de juros sobre o capital próprio, 
referentes ao período de abril a junho de 2018; e (ii) outros assuntos. Conforme o disposto no parágrafo único do artigo 
14 do Estatuto Social da Companhia, dispensou-se a convocação haja vista a presença da totalidade dos membros do 
Conselho de Administração. Assumiu a presidência dos trabalhos o Vice-Presidente do Conselho de Administração e 
Diretor-Presidente da Companhia, Sr. José Luiz Teixeira Rossi, com a anuência de todos os Conselheiros presentes. 
Deliberado e colocado em votação o primeiro item da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de 
votos, a proposta de destinação do lucro líquido, abrangendo a distribuição dos dividendos intercalares apurados nas 
demonstrações fi nanceiras da Serasa S.A., relativamente ao período de abril a setembro de 2018, e o pagamento de 
juros sobre o capital próprio, referentes ao período de abril a junho de 2018, de acordo com a Proposta de Declaração 
de Dividendos Intercalares e Pagamento de Dividendos Intercalares e Juros sobre o Capital Próprio datada de 15 de 
outubro de 2018. Os trabalhos foram secretariados pela Sra. Vanessa Araújo Lopes Butalla. Nada mais havendo a 
tratar, o Vice-Presidente do Conselho de Administração ofereceu a palavra para quem dela quisesse fazer uso. Não 
havendo outras manifestações, o Vice-Presidente agradeceu aos Senhores Conselheiros o comparecimento e 
encerrou a sessão, lavrando-se esta ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos. Certifi co que esta é cópia 
fi el da ata lavrada em livro próprio às folhas nºs 97 e 98 do Livro de Ordem 06, devidamente registrado perante a 
JUCESP. Conselheiros presentes e signatários da ata: José Luiz Teixeira Rossi, Valdemir Bertolo, Kerry Lee Williams, 
Darryl Scott Gibson, Anthony David Reeves e Lloyd Mark Pitchford. Vanessa Araújo Lopes Butalla - Secretária. 
JUCESP nº 510.035/18-8 em 25.10.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

União Química Farmacêutica Nacional S.A.
CNPJ/MF 60.665.981/0001-18 - NIRE 35.300.006.658

Ata da Reunião da Diretoria Realizada em 24 de Maio de 2018
Data, Hora e Local: Realizada em 24 de maio de 2018, às 09:00 horas, no escritório administrativo da União Química Farmacêutica Nacional S.A. (“Companhia”), na 
Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower - Cidade Jardim, CEP 05676-120, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da diretoria da Companhia. Presença: 
Presentes todos os membros da diretoria da Companhia. Presentes, ainda, os membros do Conselho Fiscal da Companhia: Sr. Luiz Guimarães, Sr. Rui Willig e Sr. Geraldo 
Thadeu Pedreira dos Santos. Composição da Mesa: Presidida pelo Sr. Fernando de Castro Marques e Secretariada pela Dra. Juliana Olivia F. L. S. Martins. Ordem do 
Dia: Os membros da diretoria se reuniram para deliberar sobre as seguintes matérias, que serão submetidas à deliberação do Conselho Fiscal da Companhia e da 
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia: (i) a realização da 3ª (terceira) emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série 
única, no montante total de até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) (“Emissão de Debêntures”), com garantia de fiança a ser outorgada pelo Sr. Fernando 
de Castro Marques, as quais serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis; e (ii) a constituição, 
no âmbito da Emissão de Debêntures, de alienação fiduciária de imóvel(is) a ser outorgada pela Companhia e/ou outras empresas do grupo (“Alienação Fiduciária”). 
I. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os membros da diretoria da Companhia deliberaram aprovar, as seguintes matérias, que 
deverão ser submetidas à aprovação do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia: (i) a realização da 3ª (terceira) emissão, pela Companhia, 
de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, no montante total de até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) (“Emissão de Debêntures”), 
com garantia de fiança a ser outorgada pelo Sr. Fernando de Castro Marques, as quais serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação, 
nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e das demais disposições legais 
e regulamentares aplicáveis; e (ii) a constituição, no âmbito da Emissão de Debêntures, de alienação fiduciária de imóvel(is) a ser outorgada pela Companhia e/ou 
outras empresas do grupo (“Alienação Fiduciária”). A Diretoria da Companhia deverá tomar todas e quaisquer providências para celebrar todos e quaisquer 
instrumentos necessários à formalização da Emissão de Debêntures e a constituição das garantias no âmbito da Emissão de Debêntures, incluindo, mas não se 
limitando, à (a) negociação de todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à Emissão de Debêntures e às suas garantias, (b) celebração da Escritura de 
Emissão, do Contrato de Distribuição (conforme definição a ser incluída na Escritura de Emissão), dos Contratos de Garantia (conforme definição a ser incluída na 
Escritura de Emissão) e dos eventuais aditamentos a estes contratos; (c) contratação dos prestadores de serviços da Emissão de Debêntures. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da diretoria da Companhia, da qual se lavrou a presente ata que, uma vez lida e achada conforme, foi assinada por todos 
os presentes. São Paulo, 24 de maio de 2018. Mesa: Fernando de Castro Marques - Presidente; Juliana Olivia F. L. S. Martins - Secretária; Membros da Diretoria: Fernando 
de Castro Marques - Diretor Presidente; José Luiz Junqueira Simões - Diretor; Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire - Diretor; Alexandre Guilherme Marques Pinto - 
Diretor. JUCESP nº 319.835/18-2 em 11/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Serock Participações S/A
CNPJ/MF nº 08.237.502/0001-42- NIRE 35.300.332.407

Ata de Assembléia Geral Extraordinária
Data: 01 de Novembro de 2018, às 10:00h. Loca: Sede social no município de Barueri, Estado de São
Paulo, na Calçada das Margaridas nº 191 - Centro Comercial, Bairro do Alphaville; CEP 06453-038. Pre-
senças: Acionistas representando a totalidade do capital social conforme se verifica pelas assinaturas no
“Livro de Presenças de Acionistas”. Foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária, sob a direção da
mesa composta pelo Sr. José Melnik, como Presidente, e o Sr. Paulo Edison Martins como secretário. Pu-
blicações: Dispensadas as publicações dos avisos previstos no Artigo nº 124, parágrafos da Lei nº 6404/
76, em face do comparecimento da totalidade dos acionistas. Ordem do Dia: (i) redução do capital social;
(ii) aprovação da nova redação do artigo 5º. do Estatuto Social relativo ao capital social; (iii) aprovação de
contas e demonstrações financeiras. (i) Por julgar excessivo aos negócios da sociedade, os acionistas de-
liberam o cancelamento de 17.050.000 (dezessete milhões e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas
e sem valor nominal, reduzindo portanto, o capital social em R$ 17.050.000,00 (dezessete milhões e
cinquenta mil reais), e desta forma, o atual capital social de R$ 33.050.000,00 (trinta e três milhões e
cinquenta mil reais) é reduzido para R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais). Os acionistas presen-
tes, confirmam e dão plena e irrevogável quitação, quanto ao resgate e repartição do capital reduzido na
proporção de suas participações; (ii) Em razão da redução de capital ora aprovada, a redação do artigo
quinto do Estatuto Social, passará a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º     - O capital da Sociedade,
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), representado
por 16.000.000 (dezesseis milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.     (iii) Os acionistas
examinam e decidem, sem restrições, aprovar as contas e demonstrações financeiras dos anos de 2015,
2016 e 2017, conferindo assim, ampla e competente quitação ao corpo executivo da sociedade durante os
referidos períodos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Diretor Presidente franqueou a pala-
vra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu por encerrados os trabalhos do
quais e lavrou a presente ata, que lida e achada conforme foi aprovada e assinada por todos os presentes.
A presente Ata confere com o original lavrado em livro próprio. Barueri, 01 de novembro de 2018. Jose
Melnik - Presidente da Mesa, Paulo Edison Martins - Secretário da Mesa.

Associação Brasileira do Programa de
Ajuda Humanitária Psicológica - ABRAPAHP

CNPJ nº 13.551.441/0001-23
Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Pelo presente Edital de Convocação, o Presidente Sr. 
Reinaldo Franco, segundo autoriza a Legislação e o Estatuto 
Social da ABRAPAHP, no uso das atribuições conferidas pelo 
Estatuto Social convoca os senhores associados para se 
reunirem nas dependências da Churrascaria Tordilho, em São 
Paulo/SP, a Av. Prof. Francisco Morato, 2.802, Butantã, no dia 
17/11/2018, em 1ª convocação às 16 horas, com a presença 
da maioria absoluta dos associados e, em 2ª convocação, 
decorridos trinta minutos, com qualquer número, a � m 
de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Prestação 
de contas até 31/10/2018; e, b) Dissolução da associação.
São Paulo, 26/10/2018. Reinaldo Franco - Presidente.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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Jornal

O DIA SP

Descoberta de vírus da zika em
macaco sugere ciclo silvestre da doença

Página 6 Nacional

Jornal O DIA SP
São Paulo, quarta-feira, 31 de outubro de 2018

Um estudo feito por pesqui-
sadores, com apoio da Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (Fapesp),
mostrou que macacos haviam
sido mortos a tiros ou pauladas
pela população nos municípios
de São José do Rio Preto (São
Paulo) e de Belo Horizonte esta-
vam infectados com o vírus da
zika, o que fez com que adoe-
cessem e ficassem mais vulne-
ráveis ao ataque humano. Os
ataques ocorreram porque as
pessoas suspeitavam que eles
estavam com febre amarela.

 “A descoberta indica que
existe o potencial de um ciclo sil-
vestre para a zika no Brasil, como
acontece com a febre amarela. Se
o ciclo silvestre for confirmado,
isso muda completamente a epi-
demiologia da zika, porque pas-
sa a existir um reservatório na-
tural a partir do qual o vírus pode
reinfectar muito mais frequente-
mente a população humana”,
disse o coordenador do estudo,
Marcio Lacerda Nogueira, que é
professor na Faculdade de Me-
dicina de São José do Rio Preto
(Famerp) e presidente da Socie-
dade Brasileira de Virologia.

Segundo Nogueira, apesar de
o vírus da zika já ter sido encon-
trado em macacos que vivem
perto de humanos no Ceará, esta
é a primeira vez que é identifica-
do como epidemia. O professor
disse ainda que, durante a epi-
demia de febre amarela, os pes-
quisadores perceberam que ha-
via muitos macacos mortos, não
pela febre amarela, mas pela ação
das populações humanas, com
medo de serem contagiadas. Es-
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Macaco

ses macacos foram mortos a ti-
ros, pauladas ou mordidos por
cachorros.

“Quando saudáveis, esses
primatas, principalmente saguis
e micos, são muito difíceis de
capturar. Raciocinamos, então,
que, se estavam sendo mortos
com facilidade, era porque po-
deriam estar doentes. Não com
a febre amarela, uma doença que
os mata. Mas com alguma outra
doença, que, sem matar, os dei-
xava mais fracos e vulneráveis”,
explicou Nogueira.

Após análise de carcaças
dos macacos, constatou-se que
o vírus que os infectou é muito
parecido com o que estava in-
fectando os humanos. No mes-
mo lugar onde as carcaças fo-
ram coletadas, foram encontra-
dos e coletados mosquitos in-
fectados por zika.

“Para levar adiante o estu-
do, induzimos infecção experi-
mental por zika em macacos vi-

vos. E a inoculação dos vírus
provocou presença de vírus no
sangue. Os macacos tiveram al-
teração de comportamento, con-
firmando nossa hipótese inicial,
de que a infecção os teria torna-
do mais suscetíveis a serem cap-
turados e mortos”, acrescentou
o pesquisador.

Ciclo da febre amarela

Os pesquisadores concluí-
ram que a infecção natural e ex-
perimental de macacos com zika
indica que esses animais podem
ser hospedeiros vertebrados na
transmissão e circulação do ví-
rus em ambientes tropicais ur-
banos, mas é preciso que sejam
feitos mais estudos para avaliar
o papel deles macacos na manu-
tenção do ciclo urbano do zika.

Segundo o professor no
Centro de Doenças Tropicais da
University of Texas Medical
Branch (UTMB) Nikos Vasilaks,
doenças que ocorrem ao mesmo

tempo em vários animais de uma
mesma área geográfica serão
sempre fonte de epidemias en-
tre humanos, mesmo após um
possível controle e erradicação
do ciclo de transmissão urbana
por meio das vacinas e antivi-
rais.

“É um fator fundamental que
deve ser levado em conta pelos
responsáveis por políticas pú-
blicas e pelo setor de saúde, bem
como por desenvolvedores de
vacinas”, afirmou Vasilaks.

 O vírus da zika apareceu
originalmente em macacos na
África. Esporadicamente, o ví-
rus saía das florestas e infecta-
va populações humanas. Quan-
do se propagou da África para
a Ásia, o vírus passou a circu-
lar só entre humanos. E, apa-
rentemente, manteve essa ca-
racterística quando se instalou
nas Américas, o que sugeria um
ciclo semelhante ao do vírus da
dengue.

Segundo o professor, a nova
descoberta sugere uma epidemia
mais parecida com a da febre
amarela, o que, se for confirma-
do, pode tornar o combate à zika
mais difícil. “Nossas observa-
ções terão implicações importan-
tes na compreensão da ecologia
e da transmissão de zika nas
Américas. Embora este seja um
dos primeiros passos no esta-
belecimento de um ciclo de
transmissão entre primatas não
humanos no Novo Mundo e
mosquitos arbóreos, as implica-
ções são enormes, pois é impos-
sível erradicar esse ciclo de
transmissão”, disse Vasilaks.
(Agencia Brasil)

A presidente nacional do
PT, senadora Gleisi Hoffmann
(PR), disse nesta terça-feira (30)
que o candidato do partido à
Presidência da República, Fer-
nando Haddad, derrotado nas
eleições, será o articulador de
uma frente de oposição ao go-
verno Jair Bolsonaro (PSL).
Segundo ela, Haddad atuará
em parceria com lideranças so-
ciais e de outras legendas par-
tidárias.

“O Fernando Haddad, no
nosso entender, tem um papel
muito relevante nesse proces-
so, um papel maior do que o
PT porque ele sai depositário
da esperança do povo e da luta
pela democracia de diversos
setores da sociedade”, disse a
senadora.

A afirmação de Gleisi Hoff-
mann ocorreu após a primeira
reunião de avalição do Dire-
tório Nacional do PT, depois
das eleições. “O PT dará todas
as condições para que Fernan-
do Haddad possa exercer esse
papel de articulador junto com
outras lideranças sociais e de
partidos políticos para conso-
lidar essa frente de resistência”,
acrescentou.

A senadora afirmou também
que o PT vai liderar o enfrenta-
mento do movimento contra a
aprovação da Reforma da Pre-
vidência este ano. “[Será esta-
belecida uma] frente de resis-
tência pela democracia e pelos

Haddad será o articulador da
oposição ao futuro governo,

diz Gleisi
direitos do povo frente ao go-
verno que está prestes a tomar
posse”, disse Gleisi Hoffmann.

Na segunda-feira (29) Bol-
sonaro disse que virá a Brasí-
lia na próxima semana para ten-
tar agilizar o processo de dis-
cussão e votação da Reforma
da Previdência. De acordo com
a senadora, a primeira
resistência será às ações con-
juntas de Temer e Bolsonaro.

O PT pretende ainda dis-
ponibilizar, segundo a senado-
ra, os advogados ligados ao
partido para auxiliar pessoas
que sofram perseguição ou
agressões por motivação polí-
tica. “Nos preocupa muito a in-
tegridade física das pessoas
pelos posicionamentos que
tem o governo que foi eleito
em relação a uma série de mo-
vimentos.”

Gleisi Hoffmann afirmou 
ter conhecimento de registros
de vários casos de violência re-
lacionados à motivação política.

A senadora afirmou ainda
que os resultados eleitorais
deste ano foram impactados
por uma série de fatores, como
a disseminação de notícias fal-
sas na internet e em aplicati-
vos. Ela também se queixou das
rejeições dos recursos relati-
vos ao ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, preso há seis
meses em Curitiba, impedindo
sua participação nas eleições.
(Agencia Brasil)
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WESLEY SANTOS PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE MONTAGEM,
NASCIDO EM VITORIA DA CONQUISTA, BA NO DIA (01/08/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO PEREIRA SANTOS E DE ELENIR SANTOS PEREIRA.
ANA CAROLINE SANTOS SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE COBRANÇA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/04/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE DE JESUS SILVA E DE NILZABETE SANTOS DE DEUS SILVA.

DIÓGENES DE OLIVEIRA MOURA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/07/1984), RESIDENTE MICHIGAN, EUA, E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ABEL JOSÉ DE MOURA E DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE
OLIVEIRA MOURA. MICHELE DE SOUZA TEIXEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ENFERMEIRA, NASCIDA EM VISCONDE DO RIO BRANCO, MG NO DIA (24/02/1986), RESIDENTE
E DOMICILIADA GUARULHOS, SP, FILHA DE JANIR TEIXEIRA E DE MARIA DO CARMO DE SOUZA
TEIXEIRA.

VINICIUS CAMPOS GABINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/12/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE WALDIR GABINO DOS SANTOS E DE AURILENE DE ANDRADE CAMPOS
DOS SANTOS. SARA CRISTINA ALENCAR DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
TECNICA LOGISTICA, NASCIDA EM ARUJÁ, SP NO DIA (17/04/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA
ITAQUAQUECETUBA, SP, FILHA DE IVO LUIS DE SOUZA E DE CRISTIANE ALENCAR DE PAULA DE
SOUZA.

ANDERSON DA SILVA ABILIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO COMERCIAL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/01/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ROSENILDO ABILIO DO Ó E DE ANA GREGORIA DA SILVA. BEATRIZ
CORREIA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/05/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ROMULO DE LISBOA SANTOS E DE ELAINE BARBOZA CORREIA.

EDSON MATIAS DE SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA FISCAL, NASCIDO
EM SANTO ANDRÉ, SP NO DIA (26/08/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO MATIAS DE SOUSA SOBRINHO E DE ANTONIA ALVES DE SOUSA.
ANA ROSA REGIS MARINHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM
SALVADOR, BA NO DIA (14/07/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ANTONIO CARLOS SAMPAIO MARINHO E DE MARIA DA PAIXÃO REGIS MARINHO.

MISAEL SILVESTRE CARDOSO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA DE APLICATIVO,
NASCIDO EM MACÉIO, AL NO DIA (20/10/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO GUARULHOS, SP,
FILHO DE JOSÉ SANTANA CARDOSO E DE JOSINETE SILVESTRE CARDOSO. ELOIDE FERREIRA
LUZ, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO TECNICA DE ENFERMAGEM, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (16/03/1972), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ANTONIO JOSE LUZ E DE JUDITH FERREIRA LUZ.

CARLOS JOSE DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO ELETRONICO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/09/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSE PEDRO DA SILVA E DE ELIZIA REZENDE DOS SANTOS SILVA. ALINE
FRANÇA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE,
NASCIDA EM SUZANO, SP NO DIA (14/09/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE WANDER BERNARDINO FRANÇA E DE JUERINA DE SOUSA FRANÇA.

JOSÉ HENRIQUE DUARTE MANZANO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FERRAMENTEIRO,
NASCIDO EM SANTO ANDRÉ, SP NO DIA (29/07/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANDRÉ LUIZ MANZANO LOPES E DE MARLI DE OLIVEIRA
DUARTE MANZANO. TALITA DE SÁ FIGUEIREDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ESTETICISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/03/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO MANOEL DE FIGUEIREDO E DE MARIA
SALETE DE FIGUEIREDO.

CLEITON DA SILVA LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/04/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE CLAUDEMIR VALENÇA DE LIMA E DE MARIA AUXILIADORA DA SILVA
LIMA. RENATA CANDIDO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BALCONISTA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/12/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE CICERO FELIX DA SILVA E DE ROSINETE CANDIDO DA SILVA.

LEVI PEREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PINTOR, NASCIDO EM VAZANTE,
MG NO DIA (31/10/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JOSÉ PEREIRA DA SILVA E DE LUZIA DA SILVA. MARIANGELA RIBEIRO DE SOUZA, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO DOMESTICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/01/1974),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO MARIANO DE
SOUZA E DE MARIA HELENA RIBEIRO DE SOUZA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos todos os filiados devidamente quites com suas obrigações
estatutárias para participarem da Assembleia Geral da UNIÃO DAS
FEDERAÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO – UFEESP, à realizar-se no dia 17 de Novembrode 2018as
19:30 horas em primeira chamada e as 20:00 horas em segunda e
última chamada no salão nobre do Clube Cisplatina sito a Rua Brigadeiro
Jordão, 297 Bairro Ipiranga- São Paulo - SP, para apreciarem e
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:- 1-) Prestação de Contas
do exercício anterior; 2-) Retificação do Endereço; 3-) Eleição e Posse
do Presidente e Conselho Fiscal; 4-) Assunto Gerais Pertinentes.
São Paulo, 29 de outubro de 2018. Frederico Paukoski Wilch -
Presidente.  31/10, 01 e 02/11/18

Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1026470-23.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Elaine Faria
Evaristo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIZABETE FLORES, CPF 178.717.848-
03, e OSVALDO CALDEIRAS, CPF 056.702.251-04, que SOCIEDADE BENEFICENTE
DE SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS ajuizou uma ação de Procedimento Comum
- cobrança, objetivando condenar os réus ao pagamento de R$ 24.254,05 (28.02.2015),
corrigido e acrescido de encargos legais, referente ao débito das notas fiscais de serviços
nºs 00877328, 00878657 e 00872437, decorrente dos serviços prestados aos réus. Estando
os requeridos em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO destes, 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 réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos
05 de junho de 2018.      B 31/10 e 01/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038263-90.2014.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Cristiane Shammas
Azzi, CPF 383.262.948-37 e Jacqueline Shammas, CPF 014.517.248-10, que Luciana
Rizzo Tomezzoli, ajuizou uma Ação de Despejo Por Falta de Pagamento, c.c. Cobrança
de Aluguéis e Encargos, para decretar o despejo das rés do imóvel situado na Rua
Guimarães Passos, 390, Vila Mariana/SP, rescindindo-se o contrato, condenando as ao
pagamento de R$ 7.762,42 (abril/2014), corrigidos monetariamente e acrescido de juros,
bem como a custas, honorários e demais cominações. Estando as rés em lugar ignorado,
expediu-se o presente, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, purguem a mora
ou contestem, sob pena de serem consideradas reveis e presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador
especial em caso de revelia(art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.     B 31/10 e 01/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0122898-96.1992.8.26.0001
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de
São Paulo, Dr(a). DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES, na forma da Lei, etc. Faz
Saber aos sucessores dos herdeiros, Eldes Paiva Ramos, Alcides Pedro de Paiva, Guiomar
Paiva Fernandes, Helena/ Elena Lourenço, em relação ao espólio de Maria Giacomino
Paiva, bem como ao herdeiro Oswaldo Paiva, CPF 155.074.678-20, para nos termos do art.
690, se pronunciarem acerca do pedido de habilitação na Ação de Execução de Título
Extrajudicial, em face do espólio de Maria Giacomino Paiva, em 5 dias a fluir após os 20
dias supra, sob pena de presumirem-se aceitos os fatos. Em caso de revelia 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 22 de outubro de 2018.

    B 31/10 e 01/11
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LIGA NACIONAL DE FUTEBOL SETE – SOCIETY
CNPJ N.° 05.415.720/0001-31

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Liga Nacional de Futebol Sete – Society, no uso de
suas atribuições legais que lhe é conferida pelos artigos 19 e 20 do
Estatuto Social, vem pelo presente CONVOCAR as entidades filiadas
que estiverem em pleno gozo de seus direitos estatutários, para a
realização de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na data
de 05 de Dezembro de 2018 ás 19:00 horas em primeira chamada, e
uma hora após esta convocação com a presença de qualquer número
de filiadas, na Rua Atílio Piffer, n° 271 – conjunto 53 – São Paulo – SP,
para DELIBERAR sobre os seguintes assuntos: 1. Aprovar a
prorrogação do mandato da atual Diretoria de Janeiro 2012 até a presente
data e deliberar sobre a ratificação de seus atos nesse período; 2.
Eleição da Presidência, Vice-Presidência e membros do Conselho Fiscal;
3. Aprovar a mudança de endereço da Liga Nacional de Futebol Sete –
Society. São consideradas aptas a participar desta Assembléia Geral,
observadas as exigências do Estatuto Social, as seguintes entidades,
as quais deverão receber esta comunicação via Correios - SEDEX
com AR – Aviso de Recebimento: Liga Paulista de Futebol 7 Society -
SP, CNPJ n° 07.253.653/0001-21; Parada Inglesa Futebol Society, CNPJ
n° 03.760.292/0001-59; Federação Internacional de Football 7 Society,
CNPJ n° 06.895.230/0001-42. São Paulo, 30 de Outubro de 2018.
MARCELO SARNELLI LEMOS – Presidente.         30, 31/10 e 01/11/18

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1027720-
28.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
DEO DEX COMERCIO DE BIJUTERIAS E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 16.612.932/
0001-25, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Monitória
por parte de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, objetivando o recebimento de R$
154.810,69 (03/2014), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao saldo devedor
da Operação de Desconto de Duplicatas nº 900161001, representada pelo Borderô de
Desconto de Duplicatas nº 5018940909, bem como ao pagamento de custas, honorários
e demais cominações. 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o valor
supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa
(Art. 701 do NCPC), que à tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-
se de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de outubro de 2018.          B 30 e 31/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000434-75.2014.8.26.0100.
O MM. Juiz de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr.
Guilherme Ferreira da Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Efeito Artes Gráficas e
Editora Ltda, CNPJ 47.692.454/0001-34, na pessoa de seu representante legal, que
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação com
Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 203.374,09 (12/
2013), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como ao pagamento dos valores
correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas
e inadimplidas, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do
imóvel situado na Rua Dr. Carvalho de Mendonça, nº 75, Campos Elíseos, São Paulo-SP,
Parceiro 0010013629, instalações 200011117, 200011119, MTE0011414 e MTE0001407.
Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sendo nomeado curador especial em caso de
revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.          B 30 e 31/10

Processo 0005479-44.2018.8.26.0001 (processo principal 0122244-16.2009.8.26.0001) - Cumprimento de
sentença - Obrigações - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo - Desse modo, por meio desta decisão que
servirá como EDITAL, com prazo de 20 (vinte) dias, FAÇO SABER à CELSO CLÁUDIO COSTA DIAS ME
(CNPJ nº 02.364.158/0001-76), que, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513,
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo deste edital, pague a quantia de R$139.072,90, devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos,
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 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. Cumpra-se.
São Paulo, 26 de julho de 2018. 31/10 e 01/11

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0030200-64.2012.8.26.0100 - 728/12.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LETÍCIA FRAGA BENITEZ, na forma da Lei, etc.FAZ
SABER a(o) Oripedes de Souza, Tania Silva Souza, Manuel Augusto Maia, Maria de Lourdes da Conceição
Maia, João Augusto da Maia, Maria Celeste da Rocha Laranjeiro Maia, Maria dos Anjos Laranjeiro Maia,
Celeste da Maia Inacio, Helio Augusto Inacio, Rosa Maria Lusitano, Rene Eduardo Lusitano, Mario Picado
da Maia, Sueli Jorge Maia, Marlene da Maia Batista Grosso, Joao de Jesus Batista Grosso, Vera Lucia
da Maia Laudares de Oliveira, Mosair Laudares de Oliveira, Paulo Picado da Maia, Rosemeire Fatima
Biondo Pinto de Souza, Roberto Augustin de Oliveira, Silvana Rolla, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Mario Picado da Maia e Sueli
Jorge Maia ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na
Rua Dr. Miguel Dorgan, 115, São Paulo - SP, 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. 31/10 e 01/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001343-88.2017.8.26.0011 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) GRAZIELA SCORVO TAVARES, Brasileiro,
Solteira, Diretora de Empresas, CPF 261.226.478-70, com endereço à Rua Fidalga, 705, Pinheiros, CEP
05432-070, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Banco Bradesco S/A, requerendo o pagamento relativo ao inadimplemento do Contrato de Cédula de Crédito
sob nº. 9095122, firmado em 20/04/2015, onde foi concedido crédito no valor de R$ 72.235,88 (setenta e dois
mil duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITADO(A) de todo o conteúdo da petição inicial e da decisão para, no prazo
de 03 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pagar a dívida no valor de R$ R$
55.564,97, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios
da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito. Caso o(a) executado(a)
efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art.
827, § 1º, do CPC). No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o
depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado,
poderá o(a) executado(a) valer-se do disposto no art. 916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão
os atos executivos, nos termos do art. 916, § 4º, do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas
acarretará o disposto no art. 916, § 5º, do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor
embargos (art. 916, § 6º, do CPC). PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias úteis. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 16 de outubro de 2018. 31/10 e 01/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1060111-34.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO
FILHO, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Sanvias Obras de Infraestrutura e Locação de Máquinas Ltda (CNPJ.
10.619.795/0001-74), que Engebrás Compressores Ltda lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum,
objetivando a quantia de R$ 13.573,93 (novembro de 2017), referente aos Títulos n°s 79321, 80666 e 81300,
oriundos da locação de compressores, rompedores e respectivos componentes. Estando a requerida em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob
pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de agosto de 2018.                                 30 e 31 / 10 / 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 0006037-41.2018.8.26.0704 Classe: Assunto: Cumprimento
de Sentença - Prestação de Serviços Exequente: VISÃO RECREAÇÃO PRÉ ESCOLA E ENSINO
FUNDAMENTAL S/C LTDA Executado: Lourdes Maria Maluly Cardiel EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 0006037-41.2018.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) LOURDES MARIA MALULY CARDIEL, Brasileiro, Solteira, Prendas do Lar, RG 19.750.367-6, CPF
089.913.418-10, com endereço à Rua Bassim Nagib Trabulsi, 90, AP 508, Ponta da Praia, CEP 11030-540,
Santos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de VISÃO RECREAÇÃO
PRÉ ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL S/C LTDA, alegando em síntese: que VISÃO RECREAÇÃO
PRÉ ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL S/C LTDA, ajuizou uma Ação de Cobrança ora em fase de
Cumprimento de Sentença. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
Intimação por Edital, para que efetue o pagamento do débito de R$ 8.880,17, devidamente corrigido, no prazo
de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será acrescida a multa de
10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo NCPC, art. 513 e § 2º IV).
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 24 de outubro de 2018. 30 e 31/10

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1000227-37.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Despesas Condominiais Exequente: Condominio Edificio Guanabara Executado: Giullia Naldoni
Novaes e outros Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1000227-37.2018.8.26.0100. O Dr. Guilherme
Santini Teodoro, Juiz de Direito da 30ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a GIOVANNA NALDONI
FERNANDES (RG 32.495.379-3 CPF: nº. 429.062.078/70) e GABRIEL NALDONI FERNANDES (RG
37.982.592-2 e CPF: nº. 429.088.028/21) que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GUANABARA lhe ajuizou ação de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE COTAS CONDOMÍNIAIS, objetivando a quantia
de R$ 10.242,63, referente ao não pagamento das despesas condominiais do apartamento nº. 13, no andar
térreo do edifício exequente. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias,
a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela
metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 24 de outubro de 2018. 30 e 31/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.. PROCESSO Nº 1093857-89.2014.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario Chiuvite Júnior,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a LUIS HENRIQUE GIL GUEDES, CPF/MF 006.772.080-30, que BANCO
INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A atual razão social CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION BANK
(BRASIL) MÚLTIPLO S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$
738.386,19 (24/09/2014), referente ao saldo devedor das Cédulas de Bancário nº 1196609; 1235189; 1242942;
1244442; 1245596. Estando o executado em local incerto e não sabido ignorado, expede-se o edital para que
em 03 dias, pague o débito atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, opor embargos, sendo que, nesse prazo,
reconhecendo o crédito da exequente, poderá comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários
e requerer o pagamento em até seis parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir
após os 20 dias, ficando advertida de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente
edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13
de setembro de 2018. 30 e 31/10

Financap S/A Administração e Comércio
CNPJ/MF nº 60.861.051/0001-30 - NIRE nº 35.300.068.858

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação

São convocados os senhores Acionistas da Financap S/A Administração e Comércio para participarem da 

Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 07 de novembro 2018, às 10:00 horas, na Rua Boa Vista, 

186 - 9º andar - Centro, em São Paulo - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) eleição de 

Diretoria e fixação de seus honorários; b) outros assuntos de interesse da sociedade. 

São Paulo, dia 30 de outubro de 2018. A Diretoria

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1073690-85.2013.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Perdas e Danos Requerente: LUIS SÉRGIO ARANTES MARCONDES MACHADO Requerido:
RICARDO CAMPOS ROLIM. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1073690-
85.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). ANA LUCIA SCHMIDT RIZZON, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RICARDO CAMPOS ROLIM,
RG 33.880.880-2 SSP/SP, CPF 277.958.718-01, que LUIS SÉRGIO ARANTES MARCONDES MACHADO,
lhe ajuizou uma AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, objetivando a final, sejam julgados
totalmente procedentes os pedidos, condenando-se o réu a ressarcir ao autor todos os prejuízos materiais
sofridos, no valor de R$ 500.000,00, devidamente atualizado e acrescido dos juros legais, bem como despesas
processuais e honorários advocatícios. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 04 de outubro de 2018. 30 e 31/10

RMC3 Participações S.A.
(Em Organização)

Extrato da Ata de Assembleia 
Geral de Constituição de S/A

Data, Hora e Local: 04/10/2018, às 08 horas, Rua 
Guararema, nº 390, apartamento 12, sala A, Saúde, São 
Paulo/SP. Deliberações: Aprovado o Estatuto Social e a 
Constituição da Companhia. Ricardo Haberbeck Brandão 
- Presidente, Carolina de Oliveira Haberbeck Brandão - 
Secretária. JUCESP NIRE 3530052690-2 em 22.10.2018. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

A DIRETORIA
Claudenir Vieira de Oliveira
Contador - CRC 1SP184145/O-1

Balanço Patrimonial 2017  2016 
ATIVO   18.395.179,21   19.950.179,85 
Ativo Circulante   4.890,75   39.920,95 
Disponibilidades   4.890,75   39.920,95 
Ativo não Circulante   18.390.288,46   19.910.258,90 
Ativo Realizável a Longo Prazo   -   4.888.798,28 
Investimentos   18.390.288,46   15.021.460,62

Balanço Patrimonial 2017  2016 
PASSIVO   18.395.179,21   19.950.179,85 
Passivo Circulante   -   41,69 
Obrigações Tributárias   -   41,69 
Passivo não Circulante   6.273.358,18   8.472.708,66 
Empréstimos Obtidos de Pessoas Ligadas   6.273.358,18   4.050,00 
AFAC   -   8.468.658,66 
Patrimônio Líquido   12.121.821,03   11.477.429,50 
Capital Social   13.079.513,82   7.375.872,00 
Prejuízos Acumulados  (5.938.294,36) (15.030.909,62)
Apuração do Resultado   4.980.601,57   19.132.467,12

Demonstração do Resultado 2017  2016 
Receitas   5.042.715,20  19.146.437,36
Receitas Financeiras   12.184,02  60.736,08
Receitas com Participações Societárias   5.030.531,18  19.085.431,28
Outras Receitas Operacionais   -  270,00
Custos e Despesas  (62.113,63) (13.970,24)
Despesas Operacionais  (59.769,37) (12.940,38)
Despesas Tributárias  (1.727,42) (439,38)
Despesas Financeiras  (616,84) (590,48)
Resultado antes IRPJ e CSLL   4.980.601,57  19.132.467,12
Resultado Líquido   4.980.601,57  19.132.467,12

Bertha Participações S.A. - CNPJ nº 14.692.670/0001-20

Demonstrações Financeiras em 2017 e 2016

A DIRETORIA
Claudenir Vieira de Oliveira - Contador - CRC 1SP184145/O-1

Balanço Patrimonial  2017 2016
Ativo  12.506.427,67 27.261.549,39
Ativo Circulante  372.819,21 12.085,63
Disponibilidades  4.779,21 12.085,63
Direitos Realizáveis a Curto Prazo  368.040,00 -
Ativo não Circulante  12.133.608,46 27.249.463,76
AFAC  - 8.468.658,60
Investimentos  12.133.608,46 18.780.805,16

Balanço Patrimonial  2017 2016
Passivo  12.506.427,67 27.261.549,39
Passivo Circulante: Obrigações Tributárias - 41,68
Passivo não Circulante  - 7.875.791,49
Empréstimos Obtidos de Pessoas Ligadas - 2.299.000,00
AFAC  - 5.576.791,49
Patrimônio Líquido  12.506.427,67 19.385.716,22
Capital Social  8.487.030,00 7.395.870,00
Reservas  70.801,03 -
Prejuízos Acumulados  - (6.712.077,21)
Apuração do Resultado  3.948.596,64 18.701.923,43

Demonstração do Resultado  2017 2016

Receitas  4.757.481,63 18.715.791,42

Receitas de Participações Societárias  4.757.481,63 18.715.791,42

Custos e Despesas  (808.884,99) (13.867,99)

Despesas Operacionais  (806.613,36) (12.940,37)

Despesas Tributárias  (1.727,42) (439,38)

Despesas Financeiras  (544,21) (488,24)

Resultado antes IRPJ e CSLL  3.948.596,64 18.701.923,43

Resultado Líquido  3.948.596,64 18.701.923,43

Betax Participações S.A. - CNPJ nº 14.682.714/0001-31

Demonstrações Financeiras em 2017 e 2016

Balanço Patrimonial 2017 2016

Ativo 11.787,43 7.307.903,34
Ativo Circulante 9.619,53 3.200,78
Disponibilidades 9.619,53 3.200,78
Ativo não Circulante 2.167,90 7.304.702,56
Empréstimos Concedidos a pessoas Ligadas - 3.551.658,45
Investimentos 2.167,90 3.753.044,11

Balanço Patrimonial 2017 2016

Passivo 11.787,43 7.307.903,34
Passivo Circulante - 4.527,68
Fornecedores de Serviços Tomados - 4.486,00

Obrigações Tributárias - 41,68

Patrimônio Líquido 11.787,43 7.303.375,66
Capital Social 38.008,00 20.008,00

Reserva de Lucros 637.981,80 7.930.727,24

Apuração do Resultado (664.202,37) (647.359,58)

Demonstração do Resultado 2017 2016

Receitas - 0,01
Receitas Financeiras - 0,01
Custos e Despesas (664.202,37) (647.359,59)
Despesas Operacionais (661.929,91) (646.440,21)
Despesas Tributárias (1.727,42) (439,38)
Despesas Financeiras (545,04) (480,00)
Resultado antes IRPJ e CSLL (664.202,37) (647.359,58) 
Resultado Líquido (664.202,37) (647.359,58)

Berthax Participações S.A. - CNPJ nº 14.657.979/0001-80

Demonstrações Financeiras em 2017 e 2016

A DIRETORIA
Claudenir Vieira de Oliveira - Contador - CRC 1SP184145/O-1

MAC Massachusetts
Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ/MF Nº 17.785.438/0001-25 - NIRE 35.227.382.021

Retifi cação da Ata de Reunião 
de Sócios Quotistas de 31/08/2018

Na Ata de Reunião de Sócios Quotistas de 31/08/2018, 
publicada neste Jornal, edição de 01/09/2018 constou 
equivocadamente redução do capital social no valor 
de R$ 13.953.750,00, sendo o correto redução de R$ 
14.953.750,00, para R$ 1.000.000,00, uma redução de 
R$ 13.953.750,00. Sócios: Mac Empreendimentos Imo-
biliários Ltda e David Ades.

Santa Cruz Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 60.890.746/0001-40 - NIRE 35.300.054.512

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas, para realização da AGE, a 

realizar-se no dia 21/11/2018, às 10 h, na sede social, situada 

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355 - 5º Andar - sala 501 

- Jardim Paulistano - SP /SP, para apreciar e deliberar sobre a 

seguinte ordem do dia: a) Proposta da diretoria para distribuição 

intermediária de dividendos, com base no balanço levantado em 

30.09.2018; b) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 

31/10/2018. Francisco Caiuby Vidigal - Diretor Presidente.

Siemens Mobility Soluções de Mobilidade Ltda.
CNPJ/MF nº 30.133.690/0001-18  –  NIRE 35 2 3522333 5

Extrato da 2ª Alteração de Contrato Social, de 31/07/2018
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo: Siemens International Holding B.V., sociedade limitada holandesa, 
registrada no Registro de Comércio e Indústria de Haaglanden sob nº 27.044.420, sediada em Prinses Beatrixlaan 800, na cidade de 2595BN’s - Gravenhage, 
na Holanda, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.981.528/0001-02, neste ato representada por seu bastante procurador, Dr. Juliano Souza de Albuquerque 
Maranhão, brasileiro, casado, advogado, RG nº 16.115.084-6 SSP/SP, OAB/SP sob nº 194.021, CPF/MF nº 161.347.938-76, com escritório na Praça das 
Guianas, nº 92 - Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01428-030, cuja procuração encontra-se anexa a presente; e; Siemens Aktiengesellschaft, sociedade de-
vidamente constituída e existente sob as leis da República Federal da Alemanha, registrada no Registro de Comércio do Tribunal de Primeira Instância de 
Munique sob nº HRB 6684, sediada nas Cidades de Berlin e Munique, inscrita no CNPJ sob nº 05.721.156/0001-85, neste ato representada por seu bastante 
procurador, Dr. Juliano Souza de Albuquerque Maranhão, acima qualifi cado, cuja procuração encontra-se anexa a presente; únicas sócias componentes da 
sociedade empresária limitada, Siemens Mobility Soluções de Mobilidade Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.133.690/0001-18, com sede em São 
Paulo/SP, na Avenida Mutinga, 3800, 3º andar - salas 30 e 31 - Jardim Santo Elias - CEP 05110-902, com Contrato Social de Constituição datado de 
21/03/2018, arquivado na JUCESP sob nº NIRE 35 2 3522333 5, em sessão de 06/04/2018, e última alteração contratual, datada de 21/05/2018, arquivada 
na JUCESP sob o nº 301.680/18-8, em sessão de 26/06/2018 (“Sociedade”). Resolvem de pleno e comum acordo: I - Alteração da Cláusula 3º do Contrato 
Social - Em virtude da obtenção do NIRE e CNPJ de algumas fi liais, as sócias decidem alterar a Cláusula 3ª, § 3º, a qual passa a vigorar com a seguinte reda-
ção: “Cláusula 3ª - Objeto: A sociedade tem por objeto: A comercialização, fabricação, importação e exportação, bem como a locação e representação de 
peças, produtos, equipamentos, sistemas e instalações industriais, comerciais e públicos, nas técnicas elétrica, eletrônica, mecânica, medição, automação, 
comando e regulação, sistemas metro-ferroviários, ferroviários em geral e seus componentes, detecção e extinção de incêndio, bem como pesquisa, desen-
volvimento, planejamento e prestação de serviços nesses ramos; • a fabricação e a venda de artigos, inclusive comercialização de produtos químicos, que 
sirvam de acessórios e de meios auxiliares para os produtos, equipamentos e sistemas fabricados e vendidos; • a aquisição, o desenvolvimento e o licencia-
mento de software; • a execução de trabalhos de instalação, montagem e manutenção elétrica, mecânica, eletrônica, inclusive de ar condicionado e ventila-
ção mecânica de ambientes, reparos, consertos e reformas, bem como assessoria e assistência técnica para treinamento e formação profi ssional. • execução 
por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive instalação e 
montagem de produtos, peças e equipamentos. § 1º- A sociedade poderá praticar todas as transações e adotar todas as providências que estejam relaciona-
das com o objeto social da sociedade ou que de qualquer forma, seja direta ou indiretamente, possam fomentá-lo. § 2º- A Sociedade poderá abrir ou encerrar 
fi liais e escritórios em qualquer local do país, bem como constituir, adquirir e participar em outras empresas. § 3º- Atualmente a sociedade possui as seguin-
tes fi liais: a) Rua Gerson Benedito de Assis, 281, sala 213.05 - Módulo 5, 2º andar, Distrito Industrial - CEP 13213-081, na cidade de Jundiaí, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.133.690/0002-07, NIRE 35 9 0562782 1, tendo como atividade principal: CNAE 46.63-0-00 - comércio atacadista de 
máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; e, como atividades secundárias: CNAES: 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, 
aparelhos e materiais elétricos não especifi cados anteriormente; 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 42.21-9-02 - Construção 
de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especifi cadas anteriormente; 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipa-
mentos não especifi cados anteriormente; partes e peças; 71.12-0-00 - Serviços de Engenharia; 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profi ssional e 
gerencial; b) Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, s/nº, Km 80,24, Gleba B, sala 1, Prédio 07A, Térreo, Bairro Pinhal - CEP 13315-000, na cidade de 
Cabreúva, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.133.690/0003-80, NIRE 35 9 0562783 0, tendo como atividade principal: CNAE 46.63-0-00 - 
comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; e, como atividades secundárias: CNAES: 33.13-9-99 - Manutenção e re-
paração de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especifi cados anteriormente; 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial; 43.21-5-00 - Instalação e ma-
nutenção elétrica; 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especifi cadas anteriormente; 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras 
máquinas e equipamentos não especifi cados anteriormente; partes e peças; 71.12-0-00 - Serviços de Engenharia; 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvi-
mento profi ssional e gerencial; c) Rua Frederico Simões, 125, 15º andar, sala 1501, Quadrante 03, Bairro Caminho das Árvores - CEP 41820-774, na cidade de 
Salvador, Estado da Bahia, tendo como atividade principal: CNAE 46.63-0-00 - comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes 
e peças; e, como atividades secundárias: CNAES: 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especifi cados ante-
riormente; 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétri-
ca; 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções 
não especifi cadas anteriormente; 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especifi cados anteriormente; partes e peças; 
71.12-0-00 - Serviços de Engenharia; 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profi ssional e gerencial; e, d) Avenida das Américas, 3500, sala 505, 
Área A - Condomínio Hong Kong 1000 Le Monde Offi ce, Barra da Tijuca - CEP 22640-102, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 30.133.690/0004-60, NIRE 33.9.0148524-9, tendo como atividade principal: CNAE 46.63-0-00 - comércio atacadista de máquinas e equi-
pamentos para uso industrial; partes e peças; e, como atividades secundárias: 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elé-
tricos não especifi cados anteriormente; 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 
46.69-9-99  - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especifi cados anteriormente; partes e peças; 71.12-0-00  - Serviços de 
Engenharia; e, 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profi ssional e gerencial.” II - Aprovação do Protocolo e Justifi cação de Cisão Parcial da 
Siemens Ltda. com versão de seu Acervo Líquido para a Siemens Mobility Soluções de Mobilidade Ltda. - Após leitura, exame e discussão, as sócias, 
por unanimidade, aprovaram sem restrições os termos e condições do Protocolo e Justifi cação de Cisão Parcial da Siemens Ltda., com sede em São 
Paulo/SP, na Avenida Mutinga, 3800, bairro Pirituba, CEP 05110-902, com Contrato Social arquivado na JUCESP sob NIRE 35 2 1408900 1, em sessão 
de 14/10/1996, e última alteração contratual, datada de 13/03/2018, arquivada na JUCESP sob o nº  150.244/18-6, em sessão de 29/03/2018 
(“Siemens Ltda.”), com versão de seu Acervo Líquido para a Siemens Mobility Soluções de Mobilidade Ltda., fi rmado pelas administrações de ambas as 
sociedades, na data de 23/07/2018, nos termos da legislação vigente, que passa a fazer parte integrante deste instrumento como o seu Anexo I. III - 
Ratifi cação da nomeação dos Peritos Avaliadores - As sócias ratifi cam ainda, a nomeação da empresa Ernst & Young Auditores Independentes S/S, loca-
lizada na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, - Torre Norte - 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-011, inscrita no CPF/MF 
sob nº 61.366.936/0001-25, registrada no CRC do Estado de São Paulo sob o nº CRC2SP034519/O-6, para proceder à avaliação do acervo líquido da empresa 
Siemens Ltda., em decorrência da referida cisão parcial. IV - Aprovação do Laudo de Avaliação da Cisão - Tendo sido esclarecido pelos representantes da 
empresa avaliadora especializada Ernst&Young Auditores Independentes S/S que, a pedido da sociedade, anteriormente haviam desenvolvido os traba-
lhos que os habilitava a apresentar o Laudo de Avaliação, foi o mesmo apresentado neste ato. Após leitura, exame e discussão, as sócias aprovam o Laudo 
de Avaliação em questão, preparado pela mencionada empresa especializada, que passa a fazer parte integrante deste instrumento como seu Anexo II. V - 
Aumento do Capital Social - Como consequência da cisão parcial da Siemens Ltda., acima qualifi cada, formalizada nesta mesma data através da 60ª 
Alteração de Contrato Social, resolvem as sócias, por unanimidade, aumentar o capital social da Sociedade, no montante de R$ 44.513.331,39, correspon-
dente ao valor do acervo líquido cindido, mediante a criação de 44.513.331 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente subscritas e integrali-
zadas pelas sócias Siemens International Holding B.V. e Siemens Aktiengesellschaft, qualifi cadas acima, proporcionalmente ao acerto líquido absorvido. As 
sócias decidem ainda, destinar o valor remanescente de R$ 0,39 para a conta de reserva de capital. Desta forma, o capital social da Sociedade passará de 
R$ 1.000,00 para R$ 44.514.331,00, dividido em 44.514.331 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Em virtude das deliberações acima, decidem as 
sócias alterar a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 5ª - Capital: O capital social é de 
R$ 44.514.331,00 (quarenta e quatro milhões, quinhentos e quatorze mil, trezentos e trinta e um reais), totalmente subscrito e integralizado em bens e em 
moeda corrente nacional, dividido em 44.514.331 (quarenta e quatro milhões, quinhentos e quatorze mil, trezentas e trinta e uma) quotas, com valor nomi-
nal de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios: a) Siemens International Holding B.V., detém 44.513.695 (quarenta e quatro mi-
lhões, quinhentas e treze mil, seiscentas e noventa e cinco) quotas, no valor de R$ 44.513.695,00 (quarenta e quatro milhões, quinhentos e treze mil, seis-
centos e noventa e cinco reais), e, b) Siemens Aktiengesellschaft, detém 636 (seiscentas e trinta e seis) quotas, no valor de R$ 636,00 (seiscentos e trinta 
e seis reais).” em decorrência das deliberações acima, os sócios resolvem consolidar e ratifi car a redação do contrato social. São Paulo, 31 de julho de 2018 - 
pp/ Siemens International Holding B.V., e pp/ Siemens Aktiengesellschaft, ambas p/ Juliano Souza de Albuquerque Maranhão - Testemunhas: Regina Tiemi 
Suetomi - RG nº 22.915.940-0 SSP/SP - CPF/MF nº 161.592.118-46; e, Elaine Rozenti - RG nº 14.072.985-9 SSP/SP - CPF MF nº 057.613.298-59. Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifi co o Registro sob nº 487.879/18-1 em 11/10/2018 - Flávia Regina Britto 
Gonçalves - Secretária Geral. Os anexos mencionados acima, encontram-se arquivados na empresa.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 PROCESSO Nº 0201022-86.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
43ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Miguel Ferrari Junior, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a CRISTIANE RIBEIRO SODRÉ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS, CNPJ n° 10.892.827/
0001-00, representada por sua representante legal,Cristiane Ribeiro Sodré, CPF/MF nº 157.531.708-70,e a todos
quantos o presente edital virem ou conhecimento tiverem, nos termos dos arts. 246, VI, 256, II e 257, do CPC, que
perante este juízo se processam os termos da ação de Cobrança, Procedimento Comum nº 0201022-
86.2012.8.26.0100, requerida por Antonio Pereira Barroco em face de Marcelo Augusto Canesin, CPF
185.998.708-74 e de Cristiane Riberio Sodré Preparação de Documentos e Serviços, com valor da causa de R$
363.000,00, por meio da qual objetiva:(i)a citação dos Réus para que, se quiserem, venham a Juízo contestar os
termos da ação, dentro do prazo legal, sob pena de virem a sofrer ao efeitos da revelia;(ii)a restituição de R$
363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais), corrigida monetariamente desde o desembolso até a data do
efetivo pagamento, acrescida de juros desde a citação;(iii)condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento das
custas, despesas processuais e de honorários advocatícios e(iv)a incidência do inciso VIII, do art. 6º, do Código de
Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova nas relações de consumo. Estando em termos expediu-se
o presente para citação da supramencionada para que, no prazo de 15 dias, a contar do prazo deste edital, conteste
o feito sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados nos termos dos artigos 246, IV, 256, 257, 334,
335 e 344 do CPC. 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 CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0037456-27.2013.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc.Faz Saber a
Rotisseria e Açougue Boi Charoles Ltda - EPP (CNPJ. 12.023.113/0001-91), atual denominação de Casa Carnes Boi Charoles Ltda
e Maria Margarida Lopes Teixeira (CPF. 912.228.428-15), que Fundo de Recuperação de Ativos - Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 250.062,14 (outubro de 2015),
representada pelo Contrato de Empréstimo da Cédula de Crédito Bancário n° 63206850-8, Agência 8955, Conta n° 01437-1.
Estando as executadas em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito
do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob
pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito.                                                                                                                                          31/10 e 01/11/2018

4ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 4º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1005831-
52.2013.8.26.0100. O Dr. Sidney da Silva Braga, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz
Saber a Arlenir Patrício da Silva (CPF. 114.695.538-30), que a ação de Locupletamento Ilícito, de Procedimento
Comum, ajuizada por M. R. & J. Comércio de Tecidos Ltda, foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da
quantia de R$ 18.484,29 (setembro de 2018). Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a intimação por
edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%,
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a
parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2018.                                                            31/10 e 01/11/2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007414-92.2015.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) EMPRETECKER COMERCIO E CONSTRUÇÕES, CNPJ 15.400.715/0001-09, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de Elétrica Comercial Andra Ltda., CNPJ 47.674.429/0001-28, objetivando o recebimento da
importância de R$ 51.357,29 (junho/2016), dívida representada pelas duplicatas mercantis por indicação nºs: I) 033383482, emitida
em 14/10/14, no valor de R$ 6.890,00 vencida em 09/12/14; II) 033383481, emitida em 14/10/14 no valor de R$ 6.890,00, vencida
em 04/12/14; III) 033392971, emitida em 16/10/14, no valor de R$ 6.777,60, vencida em 04/12/14; IV) 033414112, emitida em
23/10/14, no valor de R$ 2.800,00, vencida em 04/12/14; V) 033392972, emitida em 16/10/14, no valor de R$ 6.777,60, vencida
em 11/12/14; VI) 033414113, emitida em 23/10/14, no valor de R$ 2.800,00, vencida em 24/12/14. Encontrando-se a empresa
executada sediada em local ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 3 (três) dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios,
fixados no patamar de dez por cento. A executada deverá ter ciência de que, nos termos do art.827, §1º, do Código de Processo
Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-
se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e ins¬truídos com cópias das
peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art.231, do Código de Processo Civil. Alternativamente,
no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento
do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica a executada
advertida que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários
advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei. Decorrido o prazo do edital, sem manifestação
da executada, ser-lhe-á 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 16 de outubro de 2018.                                              31/10 e 01/11/2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019622-54.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO,
na forma da Lei, etc.FAZ SABER a Antonio Fernandes dos Reis ME (CNPJ. 02.982.195/0001-48), Antonio Fernandes
dos Reis (CPF. 037.573.658-10) e Francisco Gonçalves de Moraes (CPF. 642.920.028-00), que Itaú Unibanco S/
A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 228.895,17 (julho de 2015), representada pela
Cédula de Crédito Bancário n° 520-7/62616819-9. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será
reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 13 de setembro de 2018.                                                                                          31/10 e 01/11/2018.

FOROS REGIONAIS. ITAQUERA. 2ª Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera/SP. 2º Ofício Cível. Edital de Citação
e Intimação. Prazo 30 dias. Processo n° 1039582-91.2017.8.26.0002. A Dra. Sueli Juarez Alonso, Juíza de Direito
da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Itaquera/SP, Faz Saber a V B Cavalcante Controle de Estoque ME (CNPJ.
17.298.275/0001-56) e Valdete Brandão Cavalcante (CPF. 281.694.328-39), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou
ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 120.513,41 (julho de 2017), representada pelo Instrumento
Particular de Confissão de Dívida n° 10600297. Estando as executadas em lugar ignorado, expede-se edital, para
que em 03 dias, a fluir dos 30 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será
reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de
converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente em 23/02/2018, no valor de
R$ 1.357,32 na conta do Banco Bradesco, de titularidade da executada Valdete Brandão Cavalcante.Decorridos
os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o
presente, afixado e publicado. SP, 16/10/2018.                                                                        31/10 e 01/11/2018.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 11/09/2018
Data, Hora e Local: em 11/09/2018, às 14h, na sede social da BMPI Infra S.A. (“Companhia”), localiza-
da na Rua Renato Paes de Barros n° 750, conjunto 101, Bairro ltaim Bibi, São Paulo/SP. Convocação 
e Presença: a convocação foi dispensada diante da presença de todos os membros do Conselho de 
Administração, conforme disposto no artigo 14 do estatuto social da Companhia. Mesa: A reunião foi 
presidida pelo Conselheiro Guilherme Moreira Teixeira e secretariada pela Conselheira Rosângela 
Duarte Campos Pezzi. Ordem do Dia: Eleger os Diretores Presidente, Administrativo Financeiro e de 
Investimento para biênio 2018 a 2020. Discussão e Deliberação: instalada a reunião, foi aprovada, 
por unanimidade de votos, a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos. Após discuti-
rem a matéria da ordem do dia, considerando o disposto no artigo 15, item (ii), do estatuto social da 
Companhia, os Conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram: (i) a eleição do Sr. Bruno Costa 
Carvalho de Sena, RG 6.091.773 SSP/MG, CPF 011.836.976-86, domiciliado na Rua Tuim, n° 186, 
apartamento 41, Bairro Moema, em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) a eleição 
da Sra. Alicia Maria Gross Figueiró, RG Cl MG 2-093.810 SSP/MG, CPF 556.869.236-04, domiciliada 
na Rua Ouro Preto, n° 1523, apartamento 1201, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, para o 
cargo de Diretora Administrativo Financeiro; e (iii) a eleição do Sr. Miguel Luiz Morad Noronha, 
RG 7.536.364 SSP/SP, CPF 066.029.008-11, domiciliado na Rua Edson, n° 640, Bloco B, apartamento 
181 B, Bairro Campo Belo, em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor de Investimentos. Os Diretores 
ora eleitos tomam posse nesse ato e, para os efeitos do disposto no Inciso II do artigo 35, da Lei n° 
8.934, de 18/11/94, bem como para os efeitos do disposto no inciso II do artigo 53 do Decreto n° 1.800, 
de 30/01/96, declaram que (i) não estão impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema 

pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos ou que os impeça de exercer atividades empresariais ou a administração 
de sociedades empresariais; (ii) possuem reputação ilibada; e (iii) não ocupam cargo em socieda-

endereços indicado acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito á companhia. 
Encerramento: nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa deu por encerrados os trabalhos, 
lavrando-se a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros 
presentes, bem como pelos Diretores eleitos. Assinaturas: Guilherme Moreira Teixeira, Conselheiro 
e Presidente da Mesa; Rosângela Duarte Campos Pezzi, Conselheira e Secretária da Mesa; Alícia 
Maria Gross Figueiró, Conselheira e Diretora Administrativa Financeiras eleita; Bruno Costa Carvalho 
de Sena, Diretor Presidente eleito e Miguel Luiz Morad Noronha, Diretor de Investimentos eleito. São 
Paulo/SP, 11/09/2018. Guilherme Moreira Teixeira - Conselheiro e Presidente da Mesa. Rosangela 
Duarte Campos Pezzi - Conselheira e Secretária da Mesa. JUCESP nº 473.878/18-5 em 02/10/2018. 
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.


