Jornal O DIA SP

FACMA - Participações S.A.

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Ativo não circulante
Empréstimos a receber
Adiantamentos para projetos
Participações em outras empresas
Imobilizado
Total do ativo
Passivo circulante
Fornecedores
Obrigações fiscais
Obrigações trabalhistas
Obrigações fiscais diferidas
(sobre aluguel e imóveis)
Passivo não circulante
Obrigações fiscais diferidas - LP
Patrimônio líquido
Capital social integralizado
Adiantamento para aumento de capital social
Lucros/Prejuízos acumulados
Total do passivo

Demonstração do Resultado
2021
5.418
786
37
4.595
12.902
9.947
729
735
1.491
18.320
515
463
46
2

2020
4.812
907
28
3.877
9.113
6.006
713
735
1.659
13.925
575
560
9
3

4
641
641
17.164
9.437
3.393
4.334
18.320

3
448
448
12.902
8.508
930
3.464
13.925

2021 2020
Receitas operacionais
625
323
Venda de imóveis
250
–
Receita de aluguel
375
323
Deduções da receita bruta
Impostos sobre vendas
(23)
(12)
Receita líquida
602
311
Custo dos imóveis vendidos
(120)
–
Lucro operacional bruto
482
311
Despesas operacionais
Despesas com vendas
(97) (110)
Lucro antes do resultado financeiro
385
201
Despesas financeiras
(42)
(3)
Receitas financeiras
839
544
Lucro antes do IRPJ e CSLL
1.182
742
Imposto de renda
(171)
(97)
Contribuição social
(102)
(58)
Lucro líquido do período
909
587
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Reser- Lucros
Capital va de acumusocial capital lados Total
Saldo em 31/12/2019
8.358
151
2.876 11.385
Lucro do exercício-2020
–
587
587
Ajuste de exercicios anteriores –
(1)
–
(1)
Adiantamento p/aumento
de capital
–
929
–
929
150 (150)
–
–
Aumento de capital social
Saldo em 31/12/2020
8.508
930
3.464 12.902
Lucro do exercício-2021
–
–
909
909
Adiantamento p/aumento
de capital
– 3.393
– 3.393
Aumento de capital social
929 (929)
–
–
Distribuição de lucros-2021
–
–
(38) (38)
Saldo em 31/12/2021
9.437 3.393
4.334 17.164

Notas Explicativas
1. A sociedade tem por objetivo: atuar no ramo de compra e
venda de unidades imobiliárias, além de realização de
empreendimentos imobiliários, locação de imóveis próprios,
aquisição de participações em outras sociedades empresárias
ou simples, nacionais ou estrangeiras, como sócia.
2. As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas
disposições contidas na Lei das S.A. - Lei 6.404/76, alterada
pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, nos Pronunciamentos, nas
Orientações e nas Interpretações emitidos pelo Comitê de competência. 4. Os estoque são avaliados ao custo de
Pronunciamentos Contábeis - CPC, homologados pelos construção ou aquisição, e são inferiores ao valor realizável
órgãos reguladores. 3. O resultado é apurado pelo regime de líquido. 5. A carteira de clientes é representada por créditos
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Bari Securitizadora S.A.

CNPJ/ME 10.608.405/0001-60 - NIRE 35300363591
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 66ª (DÉCIMA SEXTA) SÉRIE DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA BARI SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os titulares dos certificados de recebíveis imobiliários da 66ª (décima sexta) série
da 1ª (primeira) emissão da Bari Securitizadora S.A. (“CRI”, “Emissão” e “Emissora”,
respectivamente), nos termos da Cláusula 7.4 do “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da
66ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Bari Securitizadora S.A.”,
celebrado em 21 de dezembro de 2018, conforme aditado (“Termo de Securitização”), e a Vórtx
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade com sede na Cidade e Estado de São
Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, CEP 05425-020, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 22.610.500/0001-88 na qualidade de
agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), a participarem da Assembleia Geral Extraordinária dos
Titulares de CRI, em primeira convocação, a ser realizada no dia 1 de fevereiro de 2022, às
14h00 (“Assembleia”), de modo exclusivamente digital, por videoconferência online na plataforma
“Zoom”, administrada pela Emissora, sem possibilidade de participação de forma presencial, nos
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução
CVM 625”), sendo o acesso disponibilizado, pela Emissora, individualmente aos titulares dos CRI
devidamente habilitados nos termos deste Edital, a Emissora convoca os titulares de CRI para
deliberar sobre a: (i) aprovação ou não da concessão de prazo adicional para a LOG Maracanaú I
SPE Ltda. (“LOG Maracanaú”) e a LOG Commercial Properties e Participações S.A. (“LOG”), na
qualidade de fiduciantes no âmbito do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis em
Garantia e Outras Avenças sob Condição Suspensiva”, celebrado em 21 de dezembro de 2018, entre
a LOG Maracanaú, a LOG e a Emissora, conforme aditado (“Contrato de Alienação Fiduciária”),
comprovarem o registro do 3º (terceiro) aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária, celebrado
em 18 de junho de 2021 (“3º Aditamento”) perante o 2º Ofício de Registro de Imóveis 2ª Zona de
Maracanaú, Estado do Ceará (“RGI”), por mais 60 (sessenta) dias, a contar do prazo final estabelecido
no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI realizada no dia 7 de dezembro
de 2021, qual seja, 13 de fevereiro de 2022 (“Prazo Adicional”), passando o prazo final de
comprovação do registro a ser 14 de abril de 2022; (ii) aprovação ou não da liberação parcial da
garantia constituída no âmbito do Contrato de Alienação Fiduciária (“Alienação Fiduciária”), para
liberar o percentual de 50% (cinquenta por cento) de cada um dos Imóveis objeto da Alienação
Fiduciária, de titularidade da LOG Maracanaú, ou seja, 50% (cinquenta por cento) de cada um dos
imóveis mantidos sob as matrículas n°s 7395, 16286, 16822, 25286, 25287, 25288, 25289 e 25290
(“Liberação Parcial”), bem como a celebração de aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária
para refletir a Liberação Parcial; (iii) aprovação ou não da celebração de aditamento ao Termo de
Securitização para (a) caso aprovada a deliberação de que trata o item (ii) acima, refletir a Liberação
Parcial, e (b) alterar a Cláusula 7.4 do Termo de Securitização, a qual trata do jornal no qual serão
publicados os editais de convocação de Assembleia Geral, para excluir a obrigatoriedade de
publicação de edital de convocação no jornal “O Dia” e prever que a convocação dos Titulares de CRI
se dará mediante anúncio publicado, pelo menos 3 (três) vezes, no jornal de grande circulação no
qual a Emissora costuma efetuar suas publicações ou em jornal de grande circulação editado na
localidade em que tiver sido feita a Emissão, caso sejam localidades distintas, respeitadas as demais
regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação de assembleias gerais de acionistas
constantes da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) e da
regulamentação aplicável; e (iv) autorização à Emissora, conjuntamente com a Log Maracanaú, a
LOG e o Agente Fiduciário, para que pratiquem todos os atos necessários para efetivar as
deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, à celebração dos aditamentos ao Contrato de
Alienação Fiduciária, ao Termo de Securitização e aos demais Documentos da Operação que sejam
necessários para fazer frente às deliberações, bem como aprovar o prazo de 60 (sessenta) dias para
que a LOG Maracanaú e a LOG comprovem o registro dos aditamentos perante os órgãos
competentes, a contar da data de assinatura de cada aditamento, prorrogáveis por mais 60 (sessenta)
dias, desde que a LOG e a LOG Maracanaú comprovem perante a Emissora e o Agente Fiduciário
que está agindo tempestiva e diligentemente para efetuar os respectivos registros. Observado o
artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, bem como a Instrução CVM 625, os titulares dos CRI
que desejarem participar da Assembleia deverão encaminhar, em até 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência da realização da Assembleia, os documentos de representação (contrato/estatuto
social, ata de eleição, procuração, documento de identificação RG e CPF dos signatários) para o
seguinte endereço eletrônico: agentefiduciario@vortx.com.br com cópia para pos-emissão@
bariguisec.com.br. O link de acesso à plataforma eletrônica será disponibilizado pela Emissora
apenas aos titulares dos CRI que manifestarem interesse em participar da
Assembleia, através dos endereços eletrônicos acima informados, até o horário de sua
instalação. Ademais, para fins deste Edital, os termos iniciados em letra maiúscula que não estejam
aqui definidos terão os significados que lhes são atribuídos no Termo de Securitização.
São Paulo, 17 de janeiro de 2022. BARI SECURITIZADORA S.A.
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 2ª VARA DE REGISTRO S
PÚBLICOS - Praça João Mendes s/nº - Salas 2203 - 2205 e 2207 - Centro - CEP
01501-000 - Fone: (11) 2171-6362 - São Paulo-SP - E-mail: sp2regpub@tjsp.jus.br E D I TA L de C I TA Ç Ã O ex p e d i d o n o s a u t o s d a a ç ã o d e U S U C A P I Ã O, p r o c e s s o n º
1026907-98.2014.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. VIVIAN LABRUNA CAPATANI,
n a fo r m a d a L e i , e t c . FA Z S A B E R a ( o ) A s s o c i a ç ã o C u l t u r a l e A gr i c o l a K i yo wa ,
Wallace Vellasques Kumamoto, Kamila Vellasques Kumamoto, Antonio Alve s, Zinsei
Uchara, Arouca Sao Paulo Clube, Espolio de Gunji Kurahashi, Tieco Kurahashi,
Sadamoto Furahashi, Vejim Empreendimentos ,Pa r ticipaçoes e Locaçoes de Imoveis
Ltda, Joao Massao Enochi, Setsuko Enohi, Luiz Massyuki Enohi, Cizu Caobata
Enobi, Milton Kazuhilo Enobi, Associação Cultural e Agricola Kiyowa,Alexandre Luiz
Giordano (IBEF - Estruturas Metalicas), Décio Irineu Palazzini, Gunji Kurahashi,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ousucessores, que SSR ADMINISTRAÇÃO E PA RTICIPAÇÃO S/C LT DA
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO , visando declaração de domínio sobre imóvel
situado na o Caminho da Cachoeir a, 22º Subdistri t o Tu c u ruvi desta Circunscr i ç ã o,
cadastrado no Incra sob nº 638.358.012.408-7, alegando posse mansa e pacífica no
p ra zo legal. E s t a n d o e m t e r mos, expede- se o present e ed ital par a CITA Ç Ã O dos
SUPRAMENCIONADOS para CONTESTAREM no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a
fluirapós o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. 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 25 de outubro de 2021.
18 e 19/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1070387-19.2020.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Henrique
Bretas Marzagão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GESTWAY – GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA
LTDA., (CNPJ nº 10.278.986/0001-10) que Condomínio Maxim’s Perdizes, lhe ajuizou uma AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, objetivando
Declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; 2 – Condenar as requeridas na devolução dos valores
pagos no montante de R$ 153.408,32, tudo com incidência de juros legais e correção monetária até a data
do efetivo pagamento. Estando a ré 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, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de
novembro de 2021.
19 e 20/01

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do
Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o
presente edital virem e interessar possa que, por Oficial de Registro Civil e Tabelião
de Notas do 30º Subdistrito – Ibirapuera desta Capital, foi lhe apresentado, para
registro, a escritura de 13 de novembro de 2021, do Oficial de Registro Civil e Tabelião
de Notas do 30º Subdistrito – Ibirapuera desta Capital (livro 1290/págs. 347/352), pela
qual NORBERTO VIEIRA JUNIOR, brasileiro, solteiro, maior, educador físico, portador
da cédula de identidade RG nº 43723462-SSP, CPF nº 332.738.298-00, DANIELA
REGINA MORETTI VIEIRA, brasileira, solteira, maior, arquiteta e urbanista, portadora
da cédula de identidade RG nº 29.833.219-X-SSP/SP, CPF nº 304.250.528-69 e DENISE
CRISTINA MORETTI VIEIRA, brasileira, solteira, maior, farmacêutica bioquímica,
portadora da cédula de identidade RG nº 29.833.220-6-SSP/SP, CPF nº 304.251.91800, todos residentes e domiciliados nesta Capital na Avenida Piassanguaba nº 2097,
casa, Planalto Paulista, INSTITUIRAM EM BEM DE FAMÍLIA de acordo com os artigos
1.711 e seguintes do Código Civil Brasileiro, bem como de conformidade com a Lei
6.015/73, o imóvel consistente em UM PRÉDIO E RESPECTIVO TERRENO, situado
na Avenida Piassanguaba nº 2097, medindo 10,00m de frente, por 26,00m da frente
aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma medida da frente,
encerrando a área de 260,00m², confrontando de ambos lados e fundos com propriedade
do IPESP, registrado sob o n° 07 na matrícula n° 213.558, em data de 16 de abril de
214, neste Registro. Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado,
que deverá dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste,
na imprensa local, reclamar contra a aludida instituição, por escrito, perante o Oficial
deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São
Paulo, 06 de dezembro de 2021.

Demonstração do Fluxo de Caixa
2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais 1.182
Lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL
1.182
Ajustado por: Redução/(aumento) em ativos (744)
- Contas a receber
(9)
- Estoques
(718)
- Outros ativos
(17)
Aumento/(redução) em passivos
(140)
- Fornecedores
(97)
- Obrigações sociais e tributárias e diferidas
(204)
- IR e CSLL pagos
(32)
- Tributos fiscais diferidos - Longo prazo
193
Caixa liquido proveniente/(usado) atividades
operacionais
298
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
- Aquisição de novos imobilizados
168
Caixa líquido proveniente das atividades
de investimentos
168
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
- Empréstimos e financiamentos
(3.942)
- Adiantamento para aumento de capital social 3.393
- Ajustes de anos anteriores
–
(38)
- Lucros distribuídos
Caixa liquido proveniente/(usado)atividades
financiamento
(587)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes (121)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes (121)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 907
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 786
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QI PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/ME nº 42.770.550/0001-30 - NIRE 35.237.478.489

CNPJ: 10.557.708/0001-00
Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Milhares de Real)
Balanço Patrimonial

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

2020
742
742
(689)
(5)
(652)
(32)
(147)
(121)
(177)
25
126
(94)
–
–
(527)
929
(1)
–
401
307
307
600
907

objeto da venda de imóveis e de suas operações e possui a
garantia do próprio imóvel objeto da venda. 6. O capital social
subscrito e integralizado é representado por 943.730 ações,
no valor de R$10,00 cada uma.
Angela Scivittaro Madia
Sócia-Gerente
Keli Cristina Soares Casaccio
Contadora - CRC/SP nº 1SP219670/O-1

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte,
filatelia, livros e numismática, edital
24299 nos dias 18,21,22 e 25 de
janeiro www.gmleiloes.com.br SP/SP
(11)
94435-0642
diretoria@gmleiloes.com

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100332728.2020.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São
Paulo, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) público em
geral, nos termos do artigo 726, §1º do Código de
Processo Civil, que tramita neste Juízo a ação de
Interpelação, iniciada por Legacy Incorporadora
Ltda., na qual restou decidido que: “Vistos. Defiro
conforme requerido. C. Com fundamento no artigo
726, §2º do Código de Processo Civil e artigo 202,
caput, inciso II do Código Civil, notifiquem-se os
requeridos, nos termos da petição inicial que segue
anexa, ficando cientificados de que, após o
cumprimento, pagas as custas e observadas as
formalidades legais, os autos serão entregues à
requerente (artigo 729 do Novo CPC) “. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei (arts. 257 e 258 do CPC). NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 26 de
novembro de 2021.
19, 20 e 21/01

Jornal
ODIASP

3ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo desig- bonificações de qualquer espécie, até sua recolocação em circulação. Artigo 7º. As ações
nadas: I. Pedro Henrique Coury Mac Dowell, brasileiro, casado em regime de sepa- são indivisíveis perante a Companhia e não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneração total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº radas ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título, exceto mediante autorização
29.930.069-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 274.385.698-02, residente e domicilia- em Assembleia Geral que representem a maioria absoluta do capital social. Artigo 8º. As
do na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Horácio Lafer, nº 671, apto. ações da Companhia são nominativas e a sua propriedade presumir-se-á pela inscrição do
11, CEP 04538-083; e II. QI Partners Holding Ltda., sociedade empresária limitada, nome do acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”, e a Companhia somente
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima emitirá certificados de ações a requerimento do acionista, devendo ser cobrados deste os
nº 2391, 1º andar, conjunto 12, sala B, parte, Jardim Paulistano, CEP 01452-905, inscrita no respectivos custos. Qualquer transferência de ações será feita por meio da assinatura do
CNPJ/ME sob o nº 43.711.813/0001-00, com seus atos constitutivos devidamente arquiva- respectivo termo no livro de “Registro de Transferência de Ações Nominativas”. Capítudos perante a JUCESP sob o NIRE 35.237.864.711, neste ato representada por seu admi- lo III - Assembleia Geral: Artigo 9º. As Assembleias Gerais realizar-se-ão, ordinarianistrador, o Sr. Pedro Henrique Coury Mac Dowell, acima qualificado; únicos sócios mente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraorrepresentantes da totalidade do capital social da QI Participações Ltda., sociedade dinariamente, sempre que exigirem os interesses sociais ou quando as disposições deste
empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem deliberações dos acionistas. ParágraBrigadeiro Faria Lima nº 2391, 1º andar, conjunto 12, sala A, parte, Jardim Paulistano, CEP fo Primeiro - Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por man01452-905, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.770.550/0001-30, com seus atos constituti- datário, nos termos da Lei das S.A., mediante procuração com poderes específicos, a qual
vos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Estado de São Pau- ficará arquivada na sede da Companhia. Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral será
lo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.237.478.489 (“Sociedade”), Resolvem, de pleno e comum presidida pelo acionista que na ocasião for escolhido por maioria de votos dos presentes
acordo, deliberar e propor o quanto segue: 1. Transformação do Tipo Jurídico: 1.1. e secretariadas por quem ele indicar. Artigo 10. As Assembleias Gerais serão convocadas
Os sócios resolvem, por unanimidade e na forma dos artigos 1.113 a 1.115 da Lei e instaladas na forma da Lei das S.A. As deliberações das Assembleias Gerais, exceto se
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, transformar, independentemente de dissolução e li- quórum maior for exigido pela legislação aplicável ou pelo presente Estatuto Social, serão
quidação, a Sociedade “QI PARTICIPAÇÕES LTDA.” em sociedade por ações de capital fe- tomadas por acionistas representando a maioria do capital social votante. Capítulo IV chado, sob a denominação de “QI PARTICIPAÇÕES S.A.”, a qual se regerá pela Lei nº Administração da Companhia: Artigo 11. A Companhia será administrada por 2
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e demais dispositivos aplicáveis, e res- (dois) diretores, sendo um diretor presidente e o outro diretor sem designação específica,
ponderá, para todos os fins de direito, por todo o ativo e o passivo da sociedade limitada ambos eleitos pelos acionistas por um mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleiora transformada nos termos deste instrumento. 1.2. A transformação ora aprovada não ção. Parágrafo Primeiro – Os diretores terão as atribuições e designações que lhes foimportará em qualquer solução de continuidade, permanecendo em vigor todos os direi- rem conferidas por lei e por este Estatuto Social, agindo sempre em conformidade com a
tos e obrigações sociais, o mesmo patrimônio e a mesma escrituração comercial e fiscal. legislação aplicável e com este Estatuto Social, sendo dispensada caução ou garantia para
1.3. A Sociedade permanecerá com o mesmo objetivo social, qual seja, a participação, em o exercício de suas funções. Parágrafo Segundo – Os diretores tomarão posse mediancaráter permanente ou temporário, no capital e nos lucros de outras sociedades, nacionais te assinatura dos respectivos termos no livro próprio, permanecendo em seus respectivos
ou estrangeiras, na condição de acionista, sócia, quotista ou titular de debêntures. 1.4. Em cargos até a posse de seu sucessor. Parágrafo Terceiro – A remuneração global dos didecorrência da transformação do tipo societário, os sócios resolvem, por unanimidade, al- retores será anualmente fixada pela Assembleia Geral, cabendo aos diretores deliberar soterar a denominação social de “QI PARTICIPAÇÕES LTDA.” para “QI PARTICIPAÇÕES S.A.” bre a respectiva distribuição. Artigo 12. Caberá aos diretores assegurar o funcionamen1.5. Em razão da transformação de tipo societário, os sócios aprovam, por unanimidade, to regular da Companhia, tendo poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos
a conversão da totalidade das quotas em que se divide o capital social, à proporção de 1 fins sociais, exceto aqueles que, por lei ou por este Estatuto Social, dependam de prévia
(uma) ação ordinária, nominativa e sem valor nominal para cada 1 (uma) quota anterior- aprovação da Assembleia Geral. Artigo 13. A Companhia será representada da seguinte
mente existente, sendo fixado o preço unitário de emissão das ações em R$ 1,00 (um real), forma: (a) individualmente pelo diretor presidente ou (b) pelo diretor presidente em conpara fins do disposto no artigo 14 da Lei das S.A., sem qualquer alteração ao valor do ca- junto com o diretor sem designação específica ou (c) por 2 (dois) procuradores, nomeados
pital social da Sociedade, que permanecerá de R$ 4.011.999,00 (quatro milhões, onze mil, na forma dos parágrafos abaixo. Parágrafo Primeiro – As procurações outorgadas pela
novecentos e noventa e nove reais). As ações da Sociedade serão distribuídas na propor- Companhia deverão ser necessariamente assinadas pelo diretor presidente, devendo esção anteriormente detida pelos sócios, conforme abaixo: Sócios: QI Partners Holding pecificar expressamente os poderes conferidos, conter expressa a vedação quanto à posLtda., Ações Ordinárias: 3.240.196, Valor: R$ 3.240.196,00; Sócios: Pedro Henrique sibilidade de substabelecimento, bem como determinar o prazo de validade, limitando
Coury Mac Dowell, Ações Ordinárias: 771.803, Valor: R$ 771.803,00; Total: Ações este a, no máximo, 1 (um) ano. Parágrafo Segundo – A restrição quanto ao substabeOrdinárias: 4.011.999, Valor: R$ 4.011.999,00. 1.6. Os sócios aprovam, por unanimida- lecimento e ao prazo previstos no parágrafo primeiro acima não se aplicam às procurade, o Estatuto Social que regerá a Sociedade, cujo texto integral faz parte do presente ins- ções ad judicia, que poderão ser outorgadas independentemente de prazo de validade e
trumento como Anexo I. 1.7. Os sócios deliberam, por unanimidade, não instalar Conselho valor envolvido. Artigo 14. É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato
Fiscal para o presente exercício social, conforme faculta o Estatuto Social ora aprovado. praticado por qualquer diretor da Companhia que a envolva em obrigações relativas a ne1.8. Os sócios deliberam, por unanimidade, publicar os atos societários previstos na Lei gócios e operações estranhos ao objeto social da Companhia não previamente aprovados
das S.A., quando não se configurar hipótese de dispensa de publicação, no jornal “O Dia” em Assembleia Geral. Artigo 15. Nos casos de morte, impedimento, afastamento tempoe no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”. 2. Eleição da Administração: 2.1. Os rário, renúncia ou qualquer outra forma de vacância do cargo superior a 30 (trinta) dias
acionistas (anteriormente denominados sócios) aprovam, por unanimidade, a eleição dos consecutivos, por qualquer motivo, do diretor, deverá ser convocada uma Assembleia Gemembros da diretoria da Sociedade: (a) Pedro Henrique Coury Mac Dowell, acima ral a ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, que deliberará sobre a eleição do diqualificado, para o cargo de diretor presidente; e (b) Marcelo Buosi Martins, brasileiro, retor substituto. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 16. A Companhia terá um Consolteiro, maior, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 47.017.708-1 SSP/SP, selho Fiscal, composto de 3 (três) membros e suplentes em igual número, não tendo caráinscrito no CPF/ME sob o nº 380.261.198-51, residente e domiciliado na Cidade de São ter permanente, e somente será eleito e instalado pela Assembleia Geral, nos casos previsPaulo, Estado de São Paulo, na Rua Horácio Lane nº 59, apto. 183, Pinheiros, CEP 05432- tos em lei. Artigo 17. O funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assem030, para o cargo de diretor sem designação específica. 2.2. Os diretores ora eleitos to- bleia Geral Ordinária após a sua instalação, podendo os seus membros ser reeleitos. Artimam posse nesta data, para um mandato de 3 (três) anos, contados a partir da presente go 18. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Gedata, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, constantes do Anexo II ao ral que os eleger. Capítulo VI - Exercício Social e Lucros: Artigo 19. O exercício sopresente instrumento, o qual será lavrado no livro próprio da Sociedade. 2.3. Os diretores cial da Companhia coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada
ora eleitos ficam autorizados pelos acionistas a adotar todas as providências e praticar to- ano. Ao final de cada exercício social, os diretores farão celebrar, com base na escrituração
dos os atos necessários à implementação das deliberações aqui estabelecidas, inclusive mercantil da Companhia, as demais demonstrações financeiras exigidas, em conformidaefetuar todas as atualizações cadastrais da Sociedade perante todos os órgãos da admi- de com o artigo 176 da Lei das S.A. Parágrafo Primeiro – Os lucros líquidos apurados
nistração pública e terceiros em geral. E, por estarem assim justos e contratados, os acio- em balanço, depois de deduzidos 5% (cinco por cento) para a constituição do fundo de renistas assinam este instrumento de alteração de contrato social e transformação da Socie- serva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, ficarão à disposição da
dade. São Paulo, 05 de novembro de 2021. Sócios: Pedro Henrique Coury Mac Do- Assembleia Geral, que deverá decidir quanto à sua aplicação em dividendos, fundos de rewell, QI Partners Holding Ltda. - p. Pedro Henrique Coury Mac Dowell. Visto do Advo- serva ou reinvestimento. Parágrafo Segundo – A distribuição de dividendos aos aciogado: Guilherme Anderaos da Costa Peloia - OAB/SP nº 321.270. JUCESP 543.118/21-6, nistas será sempre em conformidade com a participação acionária detida por cada um deles no capital social da Companhia. Capítulo VII - Dissolução e Liquidação: Artigo
NIRE 3530058032-0 em 12.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I - Estatuto Social - QI ParticipaçõeS S.A. - CNPJ/ME nº 42.770.550/0001-30 20. A Companhia será dissolvida ou liquidada nos casos previstos em lei ou por delibera- NIRE [em transformação] - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração: ção da Assembleia Geral. Compete à Assembleia Geral estabelecer a forma da liquidação
Artigo 1º. A QI Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações que se e nomear o liquidante e os membros do Conselho Fiscal que deverá funcionar no período
regerá pelo presente Estatuto Social e disposições legais aplicáveis, em especial a Lei de liquidação, fixando seus poderes e estabelecendo suas remunerações, conforme previsnº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações posteriores (“Lei das S.A.”). Arti- to em lei. Artigo 21. A Companhia não se dissolverá por morte ou incapacidade de qualgo 2º. A Companhia tem sua sede a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Aveni- quer dos acionistas, continuando com os acionistas remanescentes e com os herdeiros e
da Brigadeiro Faria Lima nº 2391, 1º andar, conjunto 12, sala A, parte, Jardim Paulistano, sucessores do acionista falecido. Caso os herdeiros ou sucessores do acionista falecido
CEP 01452-905, podendo abrir filiais, agências, escritórios e estabelecimentos em qual- não sejam acionistas da Companhia, poderão ingressar nesta, observando-se o que for dequer parte do território nacional, mediante deliberação dos acionistas. Artigo 3º. A Com- cidido na partilha do respectivo espólio, desde que que comuniquem essa intenção aos depanhia tem por objeto social a participação, em caráter permanente ou temporário, no ca- mais acionistas, por escrito, contrarrecibo, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data
pital e nos lucros de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na condição de acionis- do falecimento. Capítulo VIII - Disposições Gerais: Artigo 22. A Companhia deverá
ta, sócia, quotista ou titular de debêntures. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia observar eventual Acordo de Acionistas arquivado em sua sede, devendo os diretores absé por tempo indeterminado. Capítulo II - Capital Social: Artigo 5º. O capital social, terem-se de registrar transferências de ações contrárias aos seus termos e devendo o pretotalmente subscrito e integralizado, é de R$ 4.011.999,00 (quatro milhões, onze mil, no- sidente da Assembleia Geral, bem como os membros dos órgãos de administração, abstervecentos e noventa e nove reais) dividido em 4.011.999 (quatro milhões, onze mil, nove- -se de computar votos contrários aos seus termos. Artigo 23. Os casos omissos neste Escentas e noventa e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo tatuto Social serão regulados pela Lei das S.A., pelas leis e regulamentos específicos sobre
Único - Cada ação ordinária corresponde a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias o tipo societário e demais normas da legislação pertinente, e pela deliberação da AssemGerais da Companhia. Artigo 6º. A Companhia poderá adquirir, utilizando saldos de lu- bleia Geral nas matérias que lhe caiba livremente decidir, além de eventual Acordo de
cros ou reservas disponíveis, exceto a reserva legal, suas próprias ações para permanência Acionistas vigente. Artigo 24. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São
em tesouraria, sem que isso implique na diminuição do capital social, visando sua poste- Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para
rior alienação ou cancelamento, observadas as disposições legais aplicáveis. Parágrafo dirimir as questões oriundas da Companhia. Visto do Advogado: Guilherme Anderaos da
Único - As ações mantidas em tesouraria não terão direito a voto, nem a dividendos ou Costa Peloia - OAB/SP nº 321.270

FOROS REGIONAIS. ITAQUERA. VARAS CÍVEIS. 3ª VARA CÍVEL. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0001431-19.2021.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo,
Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Lucio da Silva (CPF. 046.337.398-75), que nos autos da ação
Monitória, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Alexandre Garrido, procedeu-se a penhora sobre a quantia
bloqueada judicialmente de R$ 847,42. Estando o requerido em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para
que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência da qual prosseguirá o feito em seus ulteriores termos.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
19 e 20 / 01 / 2022
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0010529-09.2009.8.26.0020. A MM. Juiza de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dra. Flavia Bezerra Tone Xavier, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a JOSIMAR GONÇALVES BARBOSA, CPF 091.736.288-83, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de Cruz Azul de São Paulo, referente a cobrança da Nota Promissória nº 31377. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, a contar
do prazo do edital, pague a dívida, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários
advocatícios da parte autora arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito, ou apresente embargos, no prazo de
15 dias, após o prazo supra. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 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 29 de abril de 2021.
19 e 20 / 01 / 2022
Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1046862-52.2013.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz
Junior, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Marcia Regina Munari Antunes
Cocenas (CPF. 028.274.828-86), que Itaú Unibanco S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de
R$ 3.376.051,00 (abril de 2021), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Abertura de Crédito em Conta
Corrente de Depósito (Caixa ReservaPré-A), conta corrente n° 03312-0, agência 170. Estando a executada em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em
que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça 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 de R$
2.000,45. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente, afixado e publicado. SP, 28/10/2021.
18 e 19 /01/2022

Facma Participações S.A.

CNPJ/MF nº 10.557.708/0001-00 - NIRE nº 35.3.00364295
Extrato da Ata de AGO - Realizada em 08/02/2021
Data, hora e local: Aos 08/02/2021, às 11hs, na sede social, na Rua Dom Nery, 480 - Sala 03, Bairro Vila Embaré, CEP
13.271-170, em Valinhos/SP. Convocação e presença: Dispensada a convocação em virtude do comparecimento de todos
os acionistas. Mesa: Presidente: Antonio Carlos Madia; e Secretário: Daniel Henrique Caciato. Deliberações da ordem do
dia, aprovadas por unanimidade de votos: (i) Discussão e aprovação das contas relativa ao exercício de 2020, tendo os
6UV$FLRQLVWDVDSyVDDQiOLVHGRVGHPRQVWUDWLYRV¿QDQFHLURVGHOLEHUDGRSHODVXDDSURYDomRSRUXQDQLPLGDGH(ii) Eleição da
'LUHWRULDSDUDRSUy[LPRPDQGDWRH¿[DomRGDUHPXQHUDomRVHQGRUHHOHLWRVFRPPDQGDWRGHDQRV$QWRQLR&DUORV0DGLD
- Diretor Presidente; e Ângela Scivittaro Madia - Diretora Vice-Presidente, sendo neste ato declarados empossados, tendo
¿FDGRGHFLGLGRTXHDUHPXQHUDomRPHQVDOVHUiGHVDOiULRPtQLPRGHFODUDQGRRVHOHLWRVTXHQmRHVWmRLPSHGLGRVSRUOHL
especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
No mesmo ato, o Sr. Presidente da Assembleia informou, que o mandato da Diretoria eleita quando da última eleição expirou
em 15/12/2020, tendo proposto aos acionistas que todos os atos praticados por ela neste período até a eleição ocorrida
QHVWDGDWDIRVVHPUDWL¿FDGRVQRVWHUPRVGRDUWLJRFDSXWGR(VWDWXWR6RFLDORTXHIRLDSURYDGRSRUXQDQLPLGDGHH(iii)
Discussão e aprovação de aumento do capital social para R$9.437.300,00, mediante a capitalização de saldo da reserva de
capital existente em 31/12/2020 na contabilidade da Companhia no valor de R$929.600,00, com a criação de 92.960 ações
ordinárias nominativas, distribuídas em partes iguais aos acionistas, razão pela qual o Artigo 3º do Capítulo II do Estatuto da
Companhia, passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º. O capital social subscrito é de R$9.437.300,00, representado
por 943.730 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$10,00 cada uma”, tendo os Sr. Acionistas após debatida
e discutida a proposta deliberado pela sua aprovação por unanimidade. Foi aprovada ainda por unanimidade a consolidação
do estatuto social da Companhia. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu
por encerrada a Assembleia. Acionistas Presentes: Antonio Carlos Madia; e Ângela Scivittaro Madia. Certidão: JUCESP
231.480/21-0 em 19/05/2021. Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012104-87.2018.8.26.0068 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). BRUNO PAES
STRAFORINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HELIANA FEO LINS, CPF.033.821.578-61, e GIUSEPPE
GIULIO MICHELINO, RG.4.489.275.SP, CPF.267.301.708-91, que Serviço Social do Comércio – Sesc,
distribuiu o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica em face de Titan Engenharia e Comércio
Ltda-CNPJ/MF.61.171.690/0002-17, para sua inclusão no polo passivo da Ação Indenizatória nº.002834326.2005.8.26.0068, ora em fase de execução de sentença.- Encontrandose os réus em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para manifestaremse e requererem provas cabíveis, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital.
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 Barueri, aos 13 de dezembro de 2021.
19 e 20/01
C O M A R C A D E S Ã O PAULO - FORO CENTRAL - 6ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 6º andar - salas nºs 627/629 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
2171.6090 - São Paulo-SP - E-mail: sp6cv@tjsp. j u s.br - E D I TA L de CITA Ç Ã O Prazo de 20 dias - Processo nº 1017848-81.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. FABIO
COIMBRA JUNQUEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PM AUTOS COMÉRC I O D E V E Í C U L O S LT DA . - P L A Z A M E G A S TO R E , C N P J 1 8 . 0 0 9 . 5 8 2 / 0 0 0 1 - 8 7 ,
RAFAEL FRANCISCO GOMES, CPF 312.244.758-44 e a FERNANDA GONCALVES
SANCHEZ, CPF 304.585.718-30, que EDGAR ROBERTO LEITE e VALÉRIA NUNES
PIRES ajuizou-lhes ação de PROCEDIMENTO COMUM, também em face do
BANCO PAN.S.A. e de ELAINE APOLINÁRIO, visando a anulação da simulação
do contrato de compra e vendada corré Elaine com a ré ora citanda e da
simulação do financiamento com o Banco Pan S.A., referente ao veículo Ford/
Ecosport, cor branca, com a transferência da propriedade desta aos autores e
a condenação em danos morais, além de custas, honorários e demais cominações,
alegando ser vítimas de engodo pela ré, que não cumpriu a confirmação firmada.
À causa deu-se o valor de R$ 20.000,00. Estando os correqueridos em lugar
ignorado, expede-se EDITA L para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo
supra, CONTESTEM a ação, sob pena de serem aceitos verdadeiros os fatos
narrados pela autora, nomeando-se CURADOR ESPECIAL em caso derevelia.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de dezembro de 2021.
19

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária
INSTITUTO SOCIAL DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA,
inscrito no CNPJ/MF sob nº 29.208.827/0001-77 com sede na Rua Latif Fakhouri, nº
646, 2º andar, Vila Santa, São Paulo, SP, – CEP: 04367-010, através de sua Presidente
no exercício, Sra. Neusa Maria Correa Rocha, pelo presente EDITAL e na forma de
seu Estatuto Social, CONVOCA a todos os seus associados para a Assembleia Geral
Extraordinária, nos termos do artigo 18° e seguintes de seu Estatuto Social, que se
realizará na Rua Latif Fakhouri, nº 646, 3º andar, Vila Santa, São Paulo, SP, – CEP:
04367-010, em 22 de fevereiro de 2022, em 1ª convocação, com a maioria absoluta
dos associados - às 18h00, e em 2ª convocação, com qualquer número de associados
- às 19h00, para deliberar a seguinte ordem do dia: I) Recondução do Conselho de
Administração aos cargos de Presidente e Vice-Presidente e Secretário; II) Alteração
do Artigo nº 26 do estatuto do Instituto; III) Recondução 2 membros do Conselho
Fiscal; IV) Eleição de um membro do conselho Fiscal; V) demais assuntos de
interesses dos associados. São Paulo, 18 de janeiro de 2022.
Neusa Maria Correa Rocha - Presidente.
São Paulo...
Ao Ilmo
Sr. José Antonio Puppio
Ai Ilmo
Tabelião do Cartório de Registro de...
Prezado Senhor; Informo ao socio cotista da empresa SBPR SISTEMA BRASILEIRO
DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA LTDA , inscrita no CNPJ /MF sob no. 00.165.251/
0001-26 Senhor JOSE ANTONIO PUPPIO, que discordo e solicito o cancelamento
da REUNIÃO GERAL EXTRAORDIÁRIA convocada para o dia 21 de janeiro de 2022
às 16:00hrs com tolerância até as 16:3hrs no átrio do Cartório de Registro Civil e
Tabelionato de Notas da Comarca de Jandira, posto que primeiramente a empresa
detém espaço suficiente para realização de qualquer reunião o que seja e ainda na
questão do motivo da assembleia extraordinária não especifica o motivo de tal
decisão e finalmente porque está em tramita ação judicial sobre exclusão desta
socia,, processo no.1002674-89.2021.8.26.0068. Logo está que solicita Esther
Rodrigues declara que não concorda com a exclusão de clausula XVI do Contrato
Social; quanto a remuneração depende de questão fiscal e o contrato social está
atualmente consolidado. Faço a publicidade deste através de imprensa expressa,
postarei no quadro de informações da empresa onde o socio Jose Antonio Puppio está
diariamente trabalhando e entregaria está informação ao Cartório de Registro Civil e
Notas da Comarca de Jandira – SP. Por ser verdade, firmo o presente. ESTHER
RODRIGUES - RG - CPF
NOTIFICAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. PROC. 1011896-69.2019.8.26.0127. A Dra. Rossana Luiza Mazzoni de
Faria, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba/SP - SP. Faz Saber a SILVANA BELMIRO
BOTELHA DO AMARAL (RG nº 18.694.389-1-SSP-SP e CPF sob o nº 068.164.358-77) que CENTRAL
PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., lhe ajuizou uma ação de INTERPELAÇÃO JUDICIAL,
representado pelo instrumento de compromisso de compra e venda o lote nº 17 da Quadra ^˜J_˜, do loteamento
denominado Jardim das Anthillas, estando atualmente inadimplente com as parcelas de números 078/180 a
104/180, vencidas entre 18/10/2017 a 18/12/2019. Totalizando a quantia de R$ 34.390,93. Estando a interpelada
em lugar ignorado, expede-se edital de Notificação para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra,
paguem as parcelas vencidas e vincendas, atualizadas, sob pena de rescisão do contrato. Ficam a interpelada
Notificada para os termos da ação, bem como cientificada de que após o cumprimento, pagas as custas e
observadas as formalidades legais, e decorridas as 48 horas os autos serão entregues a requerente. Será
o edital afixado e publicado na forma da lei.
19, 20 e 21/01

COMARCA de SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 2ª VARA DE REGISTROS
PÚBLICOS - Praça João Mendes s/nº - Salas 2203 - 2205 e 2207 - Centro - CEP
01501-000 - Fone: (11) 2171-6362 - São Paulo-SP - E-mail: sp2regpub@tjsp.jus.br
- EDITAL de CITAÇÃO expedido nos autos da aç ão de USUCAPIÃO, processo nº
1037584-56.2015.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. VIVIAN LABRUNA CATAPANI,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Eletropaulo Metropolitana Eletr icidade de São
Paulo S/A, Amin Joao Aur, Afifi Jauhar Aur, Dirce Evangelista Silva de Paula,
Gilberto de Paula, Metalurgica Schioppa ltda, Supermercado Carioca, Lydia Haruko
Hissatuguee, Rosa Hisuko Hissatugue, Maria Cristina Evangelista Coelho da Silva,
Joao Fernandes Coelho da Silva, Salvator Evangelista da S i l v a F i l h o , M a r i a O d i l a
Evangelista Arrojo, Rubens Calmona Arrojo, Celia Evangelista Silva, Maria Lucia
Xavier Evangelista, Maria Mercedes Evangelista Lacerda, Antonio Aparecido
L a c e r d a , L e o n i c e Ve n d r e m e l l o E va n g e l i s t a S i l va , M a r c o A n t o n i o E v angelista,
Josefina Miguel Evangelista Silva, Borbora Aur Jabbur, Ovidia Aur Lima, Rhomes
João Amin Aur, Nabil João Amin Aur, Bahij Amin Aur, Munir Amin Aur, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que JOSÉ FRANCISCO DA ROCHA, MARLENE ZANUCCELLI ROCHA,
GABRIELA ZANUCCELLI ROCHA ESPINDOLA e ALLAN ZANUCCELLI ROCHA,
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel
situado na Rua Alvaro doVale, 354, Vila Carioca, São Paulo/SP, CEP: 04217-010,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se
o pr es en te ed it al p ara CITA Ç Ã O d o s S U P R A M E N C I O N A D O S p a ra C O N T E S TA REM no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias
da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerad o r e v e l , c a s o e m q u e s e r á n o m e a d o C U R A D O R E S P E C I A L. S e r á o p r e s e n t e
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de novembro de 2021.
18

e 20/01

e

19/01

Sisu e Prouni abrem inscrições
em fevereiro; Fies, em março
O Ministério da Educação
(MEC) divulgou na terça-feira
(18) o calendário de inscrições
para os processos seletivos de
ingresso ao ensino superior. Os
estudantes que fizeram o Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) já podem se organizar
para concorrer às vagas. A previsão é que os editais dos três pro-

cessos seletivos sejam publicados no Diário Oficial da União
ainda nesta semana.
As inscrições para o Sistema
de Seleção Unificada (Sisu) poderão ser feitas do dia 15 ao dia 18 de
fevereiro. Já o prazo de inscrição
para o Programa Universidade para
Todos (Prouni) será de 22 a 25 de
fevereiro. E, no início de março, do
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dia 8 ao dia 11, poderão se inscrever os candidatos ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), que
este ano oferta 110.925 vagas.
O número de vagas disponíveis no Sisu e no Prouni será divulgado em breve, assim como os
três editais contendo os
cronogramas completos e todos
os critérios dos processos seleti-

vos de 2022.
As inscrições são gratuitas e
devem ser feitas, exclusivamente,
pela internet. A classificação é feita
com base na nota obtida na edição mais recente do Enem. Pode
concorrer às vagas do Fies quem
fez qualquer uma das edições do
Enem a partir de 2010. (Agencia
Brasil)
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