
EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL
AVENIDA PARADA PINTO, 3420, APARTAMENTO 113, BLOCO 4 , 11º ANDAR
, 12º PAVIMENTO , PARQUE RESIDENCIAL VITORIA REGIA II,
VILA NOVA CACHOEIRINHA ( ALTO MANDAQUI), SAO PAULO - SP, CEP:
02611-900
1º leilão 23/02/2022 as 10:15 horas
2º leilão 16/03/2022 as 10:15 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO
PAULO, SP
Credor Hipotecário EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA Mutuários:
CARLOS AUGUSTO GUIMARAES,  CPF 796.318.438-15
AURILEIA PRADO CICERELLI GUIMARAES, CPF 104.414.118-27
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para
venda no 1º Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559,  ou   RUA ARACI nº 162, COLINAS DE
INHANDJARA, ITUPEVA SP CEP: 13299-212

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B51056
14/02/2022

16 – 17 - 18/02/2022

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009026-06.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Celso Shinji Saratani (CPF. 101.428.648-46), que nos autos da ação de Execução, ajuizada
por Banco Bradesco S/A, procedeu-se a penhora sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 1.301,62. Estando
o executado 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. S Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                               15 e 16 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1034946-11.2019.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível -
Rescisão do contrato e devolução do dinheiro. Requerente: Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A. Requerido: Vwj
Restaurante Ltda Me. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1034946-11.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christopher Alexander Roisin, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a VWJ Restaurante Ltda Me (CNPJ. 21.316.037/0001-01), que Spal Indústria Brasileira de
Bebidas S/A lhe ajuizou ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Devolução de Valores Pagos e Pagamento de Multa,
de Procedimento Comum, objetivando que a presente ação seja julgada procedente, declarando-se a rescisão do contrato
e a condenação da ré ao pagamento da multa lá estipulada e à devolução �pro rata� dos valores antecipados, no valor
de R$ 78.727,69, devidamente atualizado, tomandose como base a data da celebração do contrato, até a data do
pagamento, condenando-a, ainda, nas custas de despesas processuais e honorários advocatícios. 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 na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de fevereiro de 2022.                                  15 e 16 / 02 / 2022

Processo 1050747-67.2019.8.26.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - B. - J.J.R.N.M. - - J.J.R.N. - EDITAL
DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1050747-67.2019.8.26.0002 Classe: Assunto:Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários.
Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Joao Jose Rodrigues Neto Me e outro. Tramitação prioritária. EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1050747-67.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) João José Rodrigues
Neto (CPF. 172.544.828-95), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 143.381,21
(outubro de 2019), representada pela Cédula de Crédito Bancário registrada sob n° 351/1651608. Estando o executado 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 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
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de janeiro
de 2022.                                                                                                                                                                   15 e 16 / 02 / 2022
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FEDERAÇÃO PAULISTA DE BOLICHE
CNPJ 58.495.383/0001-04

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EM 11/03/2022
Em conformidade com o inciso II do artigo 36º do Estatuto Social da Federação Paulista de Boliche 

Assembleia Geral 
Extraordinária a realizar-se no dia 11 de março de 2022, as 20h00 
20h30min 
sito na Rodovia Presidente Dutra, saída 225, em Guarulhos/SP. Nos termos da alínea “c” do  

ORDEM DO DIA: 1. 
2. 

3.  
4. 

Paulo Roberto Paolillo Martins - Vice-Presidente

FOSFANIL S.A.
CNPJ/MF nº 33.179.474/0001-00 - NIRE 35.300.036.786

Aviso de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas da Fosfanil S.A. (“Companhia”) convocados, na forma de seu Estatuto 
Social, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 22 de 
fevereiro de 2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Av. Ibirapuera, 2300, 4º andar, conjuntos 41 e 42, CEP 04029-100, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: I. Em vista do grupamento de ações aprovado em sede de Assembleia 
Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 2 de setembro de 2021, aprovar, conforme o caso, 
(a) a integralização pelos acionistas detentores de frações de ações do valor necessário para compor 
sua fração de ação em 1 (uma) ação; (b) alienação pelo acionista controlador aos acionistas detentores 
de frações de ações, da quantidade necessárias para compor 1 (uma) ação; (c) aquisição pela própria 
companhia das frações de ações para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento; (d) 
aquisição pelo acionista controlador das frações de ações; A participação do Acionista poderá ser 
pessoal ou por procurador devidamente constituído. São Paulo, 11 de Fevereiro de 2022. Carlos de 
Lion Neto - Diretor Presidente.

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 15
DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF Nº. 33.458.409/0001-05 - NIRE Nº. 35.300.535.111 - COMPANHIA FECHADA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 13 de janeiro de 2022 às 11h, na sede da Concessionária da Linha 15 do Metrô 
de São Paulo S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 04, Vila 
Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Ad-
ministração da Companhia. 3. MESA: Presidente: Gustavo Marques do Canto Lopes. Secretário: Roberto Vollmer 
Labarthe. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) tomar conhecimento da renúncia do Sr. LUÍS AUGUSTO VA-
LENÇA DE OLIVEIRA ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; e (ii) a eleição de seu res-
pectivo substituto. 5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuições previstas nos artigos 10, inciso (v) e 12 do Estatuto So-
cial da Companhia, deliberaram: (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. LUÍS AUGUSTO VALENÇA DE OLI-
VEIRA ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, agradecendo ao mesmo pelos relevantes 
serviços prestados à Companhia; e (ii) Aprovar a eleição do Sr. MÁRCIO MAGALHÃES HANNAS, brasileiro, di-
vorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº. 06.470.370-5 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o 
nº. 081.286.358-59, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, com endereço pro-
fissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 04, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP, 
cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, até 
01/04/2023, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. O Diretor ora 
eleito aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 
(“LSA”), e alterações posteriores e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em 
lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento 
a serem arquivados na sede da Companhia. Com as deliberações dos itens (i) e (ii) acima, a Diretoria da Compa-
nhia passa a ser composta pelos seguintes Diretores: 1. Diretor-Presidente: FRANCISCO PIERRINI, brasileiro, 
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG 
nº. 15398467 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 079.221.388-22, eleito na Ata de Reunião do Conselho de Ad-
ministração da Companhia realizada em 01 de abril de 2021, às 10h; e 2. Diretor sem designação específica: 
MÁRCIO MAGALHÃES HANNAS, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 
06.470.370-5 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n°. 081.286.358-59, eleito na presente data; ambos com manda-
to até 01/04/2023, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. 
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata, 
que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada di-
gitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do 
artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 13 de 
janeiro de 2022. Assinaturas: Gustavo Marques do Canto Lopes, Presidente da Mesa; e Roberto Vollmer Labar-
the, Secretário. Conselheiros: (1) Márcio Magalhães Hannas; (2) Luciano José Porto Fernandes; (3) Roberto 
Vollmer Labarthe; (4) Gustavo Marques do Canto Lopes; e (5) Sérgio Luiz Pereira de Macedo. Certifico que a pre-
sente é cópia fiel do original lavrado no Livro próprio. Gustavo Marques do Canto Lopes - Presidente da Mesa - 
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil; Roberto Vollmer Labarthe - Secretário - Assinado com Certificado Di-
gital ICP Brasil. JUCESP nº 69.229/22-3 em 07.02.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EBM Incorporações SP Ltda.
CNPJ/ME nº 21.727.588/0001-50 - NIRE 35.228.923/23-8

Extrato da 6ª Alteração e Rerrati� cação da 5ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular: EBM Incorporações Ltda., CNPJ/ME nº 03.025.881/0001-93, NIRE 
352.149.122-98, neste ato representado por seu administrador,  Bento Odilon Moreira Filho, RG nº 1.462.314 
SSP/GO e CPF/ME nº 440.288.571-04; na qualidade de única sócia representando a totalidade do capital social 
da EBM Incorporações SP Ltda., e, ainda, na qualidade de sócios ingressantes, Bento Odilon Moreira Filho, 
RG nº 1.462.314 SSP/GO e CPF/ME nº440.288.571-04; Élbio Moreira, RG nº 218.708 - 2ª Via SSP-GO e CPF/
ME nº 101.084.161-00; e Marcello Sousa Moreira, RG nº 5007169 DGPC/GO e CPF/ME nº 009.088.521-00; 
Resolve, reti� car a 5ª e última alteração do Contrato Social arquivado na JUCESP sob o nº 476.149/21-6, em 
01/10/2021, procedendo da seguinte forma: 1. Da Reti� cação do Laudo de Avaliação e Rati� cação da Ci-
são Parcial: 1.1. Em 31/08/2021, foi aprovada a 5ª Alteração de Contrato Social que deliberou a cisão parcial 
da Sociedade, com a subsequente versão da parcela cindida de seu patrimônio líquido para a sócia EBM Ltda., 
nos termos do “Protocolo e Justi� cação de Cisão Parcial da EBM Incorporações SP Ltda. com Versão da Parcela 

Cindida para a EBM Incorporações Ltda”, celebrado na mesma data (“Protocolo de Cisão Parcial” e “Cisão 
Parcial”). 1.2. Tendo em vista a necessidade de ajustar os valores contábeis decorrentes de erros formais 
constantes do laudo de avaliação da Sociedade (anexo à 7ª Alteração de Contrato Social da Sociedade), a úni-
ca sócia decide, em ato único, reti� car o valor do patrimônio líquido cindido da Sociedade e o consequente 
valor da redução de seu capital, e rati� car os demais termos da Cisão Parcial da Sociedade. 2. Cisão Parcial 
e Aditivo ao Protocolo e Justi� cação de Cisão Parcial: 2.1. Em decorrência das deliberações tomadas no 
item 1 acima, a única sócia decide: 2.1.1. Aprovar o “Aditivo ao Protocolo e Justi� cação de Cisão Parcial da EBM 

Incorporações SP Ltda. com Versão da Parcela Cindida para a EBM Incorporações Ltda” celebrado em 01/10/2021 
entre os administradores da Sociedade e da EBM Ltda., o qual estabelece os termos e condições da Cisão Par-
cial, com efeitos retroativos a 31/08/2021 (“Aditivo ao Protocolo de Cisão Parcial”), elaborado com base nos 
artigos 224, 225 e 229 da Lei 6.404/76, conforme alterada, e nos artigos 1.116 e 1.117 da Lei 10.406/2002, con-
forme alterada. O Aditivo ao Protocolo de Cisão Parcial passa a fazer parte integrante deste instrumento para 
todos os � ns de direito como Anexo I, que se encontra a disposição na sede da Sociedade; 2.1.2. Rati� car a 
nomeação e contratação dos peritos (i) Lucas Alkmin Simões, RG nº 3745009 e CPF/ME nº 000.117.871-71, 
inscrito no CRC-GO n.º 022200/O-5; (ii) Suelen Centeno de Faria, RG nº 4756692 e CPF/ME nº009.152.171-80, 
inscrito no CRC-GO n.º 022256/O-0; e (iii) Bruno Leonardo Nascimento da Silva Cardeal, RG nº 4181892 
e CPF/ME nº 984.450.061-34, inscrito no CRC-GO n.º 025233/O-0 como avaliadores do patrimônio líquido 
da Sociedade para � ns de versão da parcela cindida objeto da Cisão Parcial (“Avaliadores”). 2.1.3. Aprovar, 
sem ressalvas, o novo laudo de avaliação do acervo ora cindido da Sociedade, cuja cópia consta do Aditivo 
ao Protocolo de Cisão Parcial como Anexo 2.1 ao mesmo e que foi preparado pelos Avaliadores na data base 
de 30/06/2021, de acordo com o balanço patrimonial preparado pela administração da Sociedade, na mesma 
data, segundo o qual o acervo líquido cindido a ser transferido, e, consequentemente incorporado pela EBM 
Ltda., equivale a R$ 18.688.730,38 ao invés de R$ 19.749.953,59 conforme anteriormente e erroneamente in-
formado no Protocolo de Cisão Parcial anexo à 5ª Alteração de Contrato Social da Sociedade (“Acervo Cindi-
do”). 2.1.4. Por � m, rati� car, nos termos do Artigo 229 da Lei 6.404/76, todos os demais termos e condições da 
Cisão Sociedade e da 5ª Alteração de Contrato Social da Sociedade. 3. Redução do Capital Social, seguido 
de aumento: 3.1. Em decorrência das deliberações tomadas no item 2 acima, a única sócia resolve reti� car a 
redução do capital da Sociedade deliberada na 7ª Alteração de Contrato Social, passando a referida redução a 
ser no montante de R$ 18.688.730,38, correspondente ao valor do Acervo Cindido, mediante o cancelamento 
de 18.688.731 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma. 3.1.1. Desta forma, o capital social da Sociedade 
passará de R$ 26.617.782,00 para R$ 7.929.051,62, desprezando os centavos, dividido em 7.929.051, quo-
tas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, detidas integralmente pela única sócia EBM Incorporações Ltda.
3.2. Ato contínuo, em decorrência das deliberações tomadas no item 2 acima, a única sócia resolve aprovar o 
aumento do capital social da Sociedade no montante de R$ 0,38 centavos, totalmente integralizado na pre-
sente data em moeda corrente. 3.2.1. Desta forma, o capital social da Sociedade passará de R$ 7.929.051,62 
para R$7.929.052,00, dividido em 7.929.052, quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, detidas integral-
mente pela única sócia EBM Incorporações Ltda. 4. Da Cessão e Transferência de Quotas: 4.1. A EBM Ltda., 
neste ato retira-se da Sociedade, cedendo e transferindo onerosamente (i) 3.568.073 quotas que detém no 
capital social da Sociedade para o Sr. Bento Odilon, acima quali� cado, (ii) 3.568.074 quotas de sua participa-
ção na Sociedade para o Sr. Élbio Moreira, acima quali� cado, e (iii) 792.905 quotas que detém no capital social 
da Sociedade para o Sr. Marcello, todas totalmente subscritas e integralizadas, com todos os direitos e obri-
gações a ela inerentes, que ora ingressam na Sociedade na qualidade de sócios para todos os � ns de direito.
4.2. A Sociedade, a EBM Ltda., Sr. Bento Odilon, o Sr. Élbio e o Sr. Marcello, outorgam-se, neste ato, a mais am-
pla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação em relação às cessões de quotas ora avençadas, para 
mais nada reclamarem umas das outras, no presente ou no futuro, a qualquer título. 5. Alteração e Consolida-
ção do Contrato Social: 5.1. Em virtude das deliberações acima, a única sócia decide alterar o caput da Cláu-
sula 5ª do Contrato Social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 5ª - O capital 
social da sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 7.929.052,00, 
dividido em 7.929.052 quotas, no valor de R$ 1,00 cada uma, distribuídas entre seus sócios: Quotista - Quo-
tas - R$; Bento Odilon Moreira Filho - 3.568.073 - 3.568.073,00; Élbio Moreira - 3.568.074 - 3.568.074,00; Mar-
cello Sousa Moreira - 792.905 - 792.905,00; Total de Quotas - 7.929.052 - 7.929.052,00. 5.2. Por � m, tendo 
em vista a alteração acima, resolve a única sócia consolidar o Contrato Social, que se encontra a disposi-
ção na sede da Sociedade. EBM Incorporações Ltda., Por: Bento Odilon Moreira Filho. Sócios Ingressantes:
Bento Odilon Moreira Filho; Élbio Moreira; Marcello Sousa Moreira. JUCESP nº 544.634/21-4 em 11/11/2021.

EBM Incorporações SP Ltda.
CNPJ/ME nº 21.727.588/0001-50 - NIRE 35.228.923/23-8

Extrato da 7ª Alteração do Contrato Social e
Transformação do Tipo Jurídico de Sociedade Limitada para Sociedade por Ações

Pelo presente instrumento particular: Bento Odilon Moreira Filho, RG nº 1.462.314 SSP/GO e CPF/ME 
nº440.288.571-04; Élbio Moreira, RG nº 218.708 - 2ª Via SSP-GO e CPF/ME nº 101.084.161-00; e Marcello Sousa 
Moreira, RG nº 5007169 DGPC/GO e CPF/ME nº 009.088.521-00; na qualidade de únicos sócios representando a 
totalidade do capital social da EBM Incorporações SP Ltda., e, ainda, na qualidade de sócio ingressante, Éolo 
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, CNPJ/ME nº 41.521.240/0001-19, representado 
neste ato pelo seu administrador, Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., CNPJ/ME nº 
62.285.390/0001-40, resolvem deliberar e aprovar o quanto segue: 1. Da Cessão e Transferência de Quotas: 
1.1. O sócio Bento Odilon neste ato retira-se da Sociedade, com a expressa anuência dos sócios Élbio e Marcello, 
cedendo e transferindo onerosamente todas as 3.568.073 quotas que detém no capital social da Sociedade para 
o FIP Éolo, acima quali� cado, que ora ingressa na Sociedade na qualidade de sócios para todos os � ns de direito. 
1.2. O sócio Élbio neste ato retira-se da Sociedade, com a expressa anuência dos sócios Bento Odilon e Marcello,
cedendo e transferindo onerosamente todas as 3.568.074 quotas que detém no capital social da Sociedade para 
o FIP Éolo, acima quali� cado. 1.3. O sócio Marcello neste ato retira-se da Sociedade, com a expressa anuência 
dos sócios Bento Odilon e Élbio, cedendo e transferindo onerosamente todas as 792.905 quotas que detém no 
capital social da Sociedade para o FIP Éolo, acima quali� cado. 1.4. A Sociedade, o Sr. Bento Odilon, o Sr. Élbio, o 
Sr. Marcello e o FIP Éolo, outorgam-se, neste ato, a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável qui-
tação em relação às cessões de quotas ora avençadas, para mais nada reclamarem umas das outras, no presente 
ou no futuro, a qualquer título. 1.5. Tendo em vista a cessão e transferência ora aprovada, a Sociedade passa a ser 
uma sociedade unipessoal, nos termos do artigo 1.052, §1º da Lei 10.406/02. 2. Alteração do Contrato Social:
2.1. Em virtude das deliberações acima, o único sócio decide alterar o caput da Cláusula 5ª do Contrato Social 
da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 5ª - O capital social da sociedade é de R$ 
7.929.052,00, dividido em 7.929.052 quotas, com valor nominal unitário de R$ 1,00, totalmente subscrito e inte-
gralizado em moeda corrente nacional, detidas integralmente pelo seu sócio Éolo Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia.”. 3. Transformação em Sociedade por Ações: 3.1. Resolve o único sócio trans-
formar o tipo jurídico da Sociedade de sociedade empresária limitada em sociedade por ações, nos termos do 
artigo 1.113 e seguinte do Código Civil e do artigo 220 da Lei 6.404/76, mantendo-se inalterada a composição do 
capital social e o patrimônio, sob a denominação de EBM Incorporações SP S.A. (“Companhia”), a ser regida 
por seu estatuto social, pela LSA, bem como pelas demais disposições legais aplicáveis às sociedades por ações.
3.2. Estabelece que a Companhia continuará a operar dentro do mesmo exercício social, atendidas as exigências 
� scais e contábeis. 3.3. Como consequência da transformação em sociedade por ações, o capital social da Com-
panhia, totalmente subscrito e integralizado, no valor de R$ 7.929.052,00, passa a ser representado por 7.929.051 
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 3.4. As novas ações ora emitidas pela Companhia em 
substituição às quotas anteriormente detidas pelo então sócio FIP Éolo são, neste ato, totalmente subscritas pelo 
agora acionista FIP Éolo, conforme Boletim de Subscrição e Lista de Presença de Acionistas anexos ao presente 
instrumento como Anexos I e II, que se encontram a disposição na sede da Companhia. 4. Composição da 
Diretoria: 4.1. O único sócio decide que a Companhia será administrada por uma Diretoria composta por até 2 
Diretores, sendo um Diretor Presidente e um Vice-Presidente, todos eleitos e destituíveis a qualquer tempo por 
deliberação dos acionistas, com mandato uni� cado de 3 anos, sendo permitida a reeleição. 4.2. Ato contínuo,
o único sócio elege, já em conformidade com as novas normas estatutárias, os seguintes membros para compor a 
Diretoria da Companhia para um mandato de 3 anos, contado a partir da presente data: (i) Bento Odilon Moreira 
Filho, RG nº 1.462.314 SSP/GO e CPF/ME nº440.288.571-04, para o cargo de Diretor Presidente; e (ii) Élbio Morei-
ra, RG nº 218.708 - 2ª Via SSP-GO e  CPF/ME nº 101.084.161-00, para o cargo de Diretor Vice-Presidente. 4.2.2. Os 
Diretores eleitos neste ato são investidos nos seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse 
(com declaração de desimpedimento) a serem lavrados em livro próprio, na forma do Anexo III que se encontra a 
disposição na sede da Companhia, e permanecerão em seus cargos até que seus respectivos sucessores tomem 
posse. 4.2.3. Os Diretores exercerão suas respectivas funções de acordo com os termos do Estatuto Social e da 
legislação aplicável. 4.3. Em seguida, o único sócio presta esclarecimentos no sentido de que (i) o Sr. Marcos Tú-
lio Campos Cândido, CNH nº 06166310920 DETRAN-GO e CPF/ME nº 018.192.491-90, não será indicado diretor 
da EBM Incorporações SP S.A. em razão da renúncia apresentada na presente data nos termos do Anexo IV,
que se encontra a disposição na sede da Companhia; e que (ii) não foi solicitada a instalação do Conselho Fiscal 
da Companhia para o presente exercício social. 5. Composição do Conselho Fiscal e Não Instalação: 5.1. Resol-
ve o único sócio que o Conselho Fiscal será instalado somente nos exercícios sociais em que houver pedido dos 
acionistas para a sua instalação, nos termos previstos na legislação aplicável. 5.1.1. As regras e procedimentos 
aplicáveis à composição, competência, atribuições, e funcionamento do Conselho Fiscal observarão o disposto 
na LSA, conforme aplicável. 5.2. Para os � ns do disposto no item 5.1 acima, o único sócio decide consignar que 
não houve pedido de instalação do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social corrente. 6. Remune-
ração da Administração: 6.1. A remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social 
será � xada oportunamente, observado o disposto no estatuto social. 7. Jornais para Publicações Legais: 7.1. 
Decide o único sócio consignar que os jornais de grande circulação a serem utilizados para as publicações deter-
minadas pela LSA, quando necessárias, serão os jornais “DOESP” e “O Dia SP”. 8. Aprovação do Estatuto Social
da Companhia: 8.1. Por � m, em decorrência das deliberações acima, o agora acionista FIP Éolo resolve aprovar 
o estatuto social, de modo a re� etir a transformação do tipo jurídico da Companhia, incluindo todas as delibera-
ções tomadas acima. 9. Autorização da Administração: 9.1. O único sócio, neste ato, autoriza os administrado-
res a tomarem todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações ora tomadas, inclusive, mas 
sem limitação, assinar todos e quaisquer documentos e proceder a todos os registros e averbações nos órgãos pú-
blicos e privados que se façam necessários para tal � m. São Paulo, 16/11/2021. Sócios Retirantes: Bento Odilon 
Moreira Filho; Élbio Moreira; Marcello Sousa Moreira. Sócio ingressante/Acionista: Éolo Fundo de Investimen-
to em Participações Multiestratégia, p. Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Diretores Elei-
tos: Bento Odilon Moreira Filho; Élbio Moreira. Visto do Advogado: Nome: Narjara Castro, OAB/GO nº 30.629. 
Testemunhas: Suelen Centeno de Faria - RG 4756692 DGPC-GO - CPF/ME 009.152.171-80; Ana Célia Carvalho de 
Barros Amorim - RG: 1.607.706 DGPC-GO - CPF/ME: 491.521.061-87. JUCESP nº 570.505/21-5 e NIRE 3530058136-
9 em 30/11/2021. Estatuto Social - Capítulo I: Da Denominação, Sede, Objetivo e Duração: Artigo 1º:
A EBM Incorporações SP S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado, regida pelo presen-
te estatuto social e pela legislação vigente aplicável, especialmente a Lei 6.404/76 e modi� cações posteriores. 
Artigo 2º: A Companhia tem sede e foro em São Paulo/SP, na Rua Teodoro Sampaio, 1020, Sala 1303, Pinheiros, 
CEP 05.406-050, sendo-lhe facultado, a critério da Diretoria, abrir outros estabelecimentos, � liais, agências, su-
cursais e escritórios, bem como, nomear agentes ou representantes, em qualquer parte do país ou do exterior. 
Artigo 3º: A Companhia tem por objeto social a participação em outros empreendimentos, na condição de só-
cia ou acionista, a incorporação imobiliária, a administração de bens imóveis próprios ou de terceiros, a gestão 
imobiliária, a compra e venda de imóveis, perícia e avaliação de imóveis, bem como a intermediação de negó-
cios imobiliários. Artigo 4º: A Companhia terá prazo de duração indeterminado. Capítulo II: Do Capital Social e 
das Ações: Artigo 5º: O capital social é de R$ 7.929.052,00, representado por 7.929.052 ações ordinárias, sendo 
todas nominativas e sem valor nominal. §1º: Cada ação ordinária nominativa confere ao seu titular o direito a um 
voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia. §2º: A propriedade das ações de emissão da Com-
panhia será comprovada pela devida inscrição do nome do titular no “Livro de Registro de Ações Nominativas”,
sendo vedada a emissão de certi� cados. §3º: As Ações de propriedade dos acionistas não poderão ser dadas em 
penhor, caução, alienação � duciária ou qualquer outra forma de garantia, ou ainda em usufruto ou � deicomisso 
sem prévia e expressa aprovação, por escrito de Acionistas titulares das ações ordinárias, sob pena de nulidade 
perante a Companhia, os acionistas e terceiros. §4º: É vedado à Companhia emitir partes bene� ciárias. Artigo 
6º: A Diretoria poderá suspender os serviços de transferências de ações, pelo prazo máximo de 15 dias conse-
cutivos, antes da realização da Assembleia Geral, ou 90 dias intercalados durante o ano. Capítulo III: Da Assem-
bleia Geral: Artigo 7º: A Assembleia Geral, convocada e instalada de acordo com a Lei e o Estatuto Social, cons-
titui órgão deliberativo da Companhia, com poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto da 
Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Artigo 8º: A Assem-
bleia Geral realizar-se-á na sede social: (a) Ordinariamente, 1 vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao tér-
mino do exercício social, para tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
� nanceiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, eleger os
membros do Conselho Fiscal, quando for o caso; e (b) Extraordinariamente, sempre que os interesses e os dis-
positivos da lei e do Estatuto Social o exigirem. Artigo 9º: A Assembleia Geral será convocada por qualquer dos 
Diretores, precedida dos anúncios e publicações dos documentos previstos em lei, nos termos e prazos por ela 
estabelecidos. Independentemente das formalidades previstas em lei, quanto à publicação dos anúncios de con-
vocação, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas, nos termos do 
parágrafo 40 do artigo 124 da Lei das S.A.. Artigo 10º: A Assembleia Geral será instalada e presidida por quaisquer 
dos Diretores que estiver presente. O presidente da mesa da Assembleia Geral indicará o seu secretário. Artigo 
11º: Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro próprio, assinada pelos membros 
da mesa e pelos acionistas presentes. Da ata tirar-se-ão certidões ou cópia autenticas, para os � ns legais. §1º: A ata
poderá ser lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conter a trans-
crição apenas das deliberações tomadas, desde que (i) os documentos ou propostas submetidos à Assembleia 
Geral, assim como as declarações de voto ou dissidência, referidos na ata, sejam numerados seguidamente, au-
tenticados pela mesa e por qualquer acionista que o solicitar, e arquivados na Companhia; é (ii) a mesa, a pedido 
de acionista interessado, autentique exemplar ou cópia de proposta, declaração de voto ou dissidência, ou pro-
testo apresentado. §2º: Não sendo a ata lavrada na forma permitida no §1º acima, poderá ser publicada apenas 
o seu extrato, com sumário dos fatos ocorridos e a transcrição das deliberações tomadas. Artigo 12º: Os acionis-
tas poderão se fazer representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de 1 ano, que seja 
Acionista, Administrador da Companhia ou advogado, nos termos do §1º artigo 126 da Lei das S.A. devendo o 
respectivo instrumento de mandato ser protocolado na sede da Companhia, até 48 hora antes da data da respec-
tiva Assembleia Geral. Artigo 13º: Somente poderão tomar parte da Assembleia Geral os acionistas cujas Ações 
estejam registradas em seu nome, no livro próprio, até 12 horas antes da data da Assembleia Geral. Artigo 14º:
As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas, ao menos, pela maioria do capital social, ressalvadas as de-
liberações sobre matérias em relação às quais a lei e o Estatuto Social prevejam quórum superior. Capítulo IV: Da 
Administração da Companhia: Artigo 15º: A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por 
até 02 Diretores, sendo um nomeado Diretor Presidente e um Diretor Vice-presidente, com mandatos uni� ca-
dos de 02 anos, permitida a reeleição. §1º: As atribuições dos Diretores serão especi� cadas no ato de sua eleição, 
momento no qual também será estabelecida a remuneração global da Diretoria. §2º: Compete fundamental-
mente aos Diretores zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social e, em especial: (a) elaborar o regimento: 
interno e dispor sobre a organização da Companhia; (b) distribuir e aplicar o lucro apurado na forma deste esta-
tuto e das deliberações da Assembleia Geral; (c) apresentar à Assembleia Geral o relatório e balanço do exercício,
prestando conta de sua gestão; (d) representar a Companhia ativa e passivamente em juízo ou fora dele, pe-
rante quaisquer pessoas e entidades públicas ou provadas; (e) gerir a Companhia em todos os seus negócios 
podendo para tal assinar propostas de preços; (f) cobrar todos e quaisquer créditos da sociedade, receber, pas-
sar recibos, dar quitação, transigir, conceder abatimentos e descontos; (g) exercer outras atribuições previstas 
no regimento interno; (h) comprar, vender, quaisquer bens objeto de comercialização, � rmando contratos e 
obrigações de qualquer espécie; (i) abertura, movimentação ou encerramento de contas de depósitos bancá-
rios, emissão de cheques e outros títulos cambiais; (j) abrir, extinguir agências, � liais, depósitos e escritórios em 
qualquer parte do País ou no exterior, aonde for de seu interesse; (k) nomear procuradores com poderes gerais 
para o foro e com poderes para negócios, neste caso, com prazo determinado, não superior a um ano, e espe-
ci� cação dos atos ou operações que poderão praticar. §3º: Considerando que a Companhia possui um fundo 
de investimento como acionista (“Fundo”), as seguintes obrigações deverão ser cumpridas pela Companhia e 
Diretoria: (i) a gestora do Fundo (“Gestora”) deverá participar de todas as reuniões da Diretoria, mesmo que o 
Fundo tenha indicado um diretor; (ii) a Diretoria deverá enviar mensalmente à Gestora relatório a respeito das 
operações e resultados da Companhia. (iii) a Diretoria deverá fornecer à Gestora na forma e periodicidade solici-
tada todas as informações e documentos necessários para que este possa subsidiar a administradora do Fundo 
e auditor a respeito das demonstrações contábeis e informações periódicas para Comissão de Valores Mobili-
ários. §4º: Os membros da Diretoria exercerão suas atribuições e permanecerão em seus cargos até a posse de 
seus respectivos sucessores. §5º: Em caso de vacância de qualquer dos membros da Diretoria, nesse caso en-

tendido o afastamento por prazo superior a 30 dias, deverá ser convocada Assembleia Geral, dentro de 30 dias 
da data de tal ocorrência, ocasião em que será eleito novo membro cujo prazo de mandato estender-se-á até o 
� nal do prazo de mandato inicial do Diretor substituído. §6º: Os membros da Diretoria, bem como seus substi-
tutos, serão investidos em seus cargos; mediante assinatura de termos de posse lavrados nos livros de Registro 
de Atas das reuniões da Diretoria. §7º: Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes à nomeação, � cará 
esta sem: efeitos, salvo em caso de justi� cação apresentada pelo membro eleito e aceita pelo órgão de admi-
nistração para o qual tiver sido eleito. §8º: O exercício do cargo de Diretor independe da prestação de caução.
§9º: Os membros da Diretoria permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos administradores 
eleitos, estendendo-se o prazo de gestão até esse momento. §10º: Os Diretores farão jus ao recebimento de 
remuneração mensal, em montante global anual a ser estabelecido mediante deliberação dos acionistas repre-
sentando, pelo menos, 3/4 do capital social, e será levada à conta de despesas gerais da Companhia. Artigo 16:
A Diretoria deverá reunir-se-á sempre que convocada por qualquer Diretor, na sede social da Companhia.
§1º: A convocação será feita com antecedência mínima de 10 dias, por carta registrada ou protocolada, conten-
do a respectiva Ordem do Dia. Considerar-se-á dispensada a observância dessa formalidade quando a reunião 
contar com a presença de todos os membros da Diretoria. §2º: Todas as deliberações serão tomadas por voto 
favorável da maioria dos Diretores. §3º: Das reuniões serão lavradas atas em livro próprio, assinadas por todos 
os membros presentes, devendo ser arquivadas no Registro do Comércio aquelas que contiverem deliberação 
destinada a produzir efeitos perante terceiros. Artigo 17: Os membros da Diretoria têm amplos poderes de ges-
tão dos negócios sociais para a prática de todos os atos e realização de todas as operações que se relacionem 
com o objeto da Companhia. Observado o disposto nos parágrafos primeiro e segundo deste artigo, os Direto-
res poderão: (a) representar a Companhia em Juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quais-
quer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de 
economia mista e entidades paraestatais; (b) administrar, orientar e dirigir os negócios sociais, respeitadas as 
deliberações tomadas pela Assembleia Geral; (c) assinar duplicatas, e suas respectivas faturas; e (d) receber pa-
gamentos efetuados em nome da Companhia. §1º: No desempenho de suas funções, os Diretores da Compa-
nhia deverão considerar o melhor interesse da Companhia e respeitar e observar os interesses (i) dos acionistas; 
(ii) dos empregados ativos; (iii) dos fornecedores, consumidores e demais credores; e (iv) da comunidade e do 
meio ambiente, seja local ou global. §2º Todo e qualquer documento que importe em qualquer responsabi-
lidade ou obrigação da Companhia, incluindo escrituras, contratos, notas promissórias contratos dê câmbio, 
cheques, ordens de pagamento e outros documentos não especi� cados, bem como aqueles referentes à rea-
lização de operações bancárias, serão obrigatoriamente assinados: (a) por qualquer 01 dos Diretores isolada-
mente; ou (b) por 01 Procurador nomeado pela Companhia. §Único Exceto quanto às procurações outorgadas 
a advogados para representação da Companhia em processos judiciais ou administrativos, todas as procura-
ções terão prazo de Vigência determinado e vedarão o substabelecimento, sob pena de nulidade. Capítulo V:
Do Conselho Fiscal: Artigo 18: A Companhia terá um Conselho Fiscal composto por 3 membros efetivos e 
igual número de suplentes, o qual funcionará apenas nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de 
acionistas na forma da Lei. §1º: Os membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no País, legalmen-
te quali� cadas, serão eleitos pela Assembleia Geral que deliberar a instalação do órgão, com mandato até a 
primeira AGO que se realizar após a eleição. §2º: Os membros do Conselho Fiscal somente farão jus à remune-
ração que lhes for � xada em Assembleia Geral, durante o período em que o órgão funcionar e enquanto estive-
rem no efetivo exercício das funções. §3º: O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições previstas em 
lei, sendo indelegáveis as funções de seus membros. O Regimento Interno do Conselho Fiscal deverá ser elabo-
rado, discutido e votado por seus membros na primeira reunião convocada após a sua instalação. Capítulo VI:
Do Exercício Social, do Balanço e dos Lucros: Artigo 19: O ano social terá início em 1º de janeiro e terminará 
em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 20: Ao � m de cada exercício social será levantado o Balanço Patrimo-
nial e as Demonstrações Financeiras, previstas no artigo 176 da Lei das S.A., os quais deverão ser objeto de au-
ditoria anual por auditores independentes devidamente registrados perante a CVM, sendo que, dos resultados 
apurados, serão inicialmente deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda e para a 
Contribuição Social sobre o Lucro, e o lucro remanescente terá a seguinte destinação: (a) 5% para a constituição 
da reserva legal, que não excederá 20% do capital social; a reserva legal poderá deixar de ser constituída no 
exercício em que seu saldo, acrescido do montante de reservas de capital de que trata o artigo 182, §1º, da Lei 
das S.A., exceder 30% do capital social; (b) 5% do lucro líquido, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das 
S.A., serão distribuídos aos acionistas a título de dividendo mínimo obrigatório; (c) o saldo � cará à disposição 
da Assembleia Geral que decidirá sua destinação, podendo, inclusive, mantê-lo em uma das contas de reserva 
previstas nos artigos 194 a 197 da Lei das S.A. Artigo 21: A Companhia poderá levantar balanços mensais, 
trimestrais ou semestrais, por deliberação da Assembleia Geral, por voto a� rmativo da maioria do capital social 
com direito a voto e havendo lucros em tais balanços, poderá haver distribuição de dividendos, observadas as 
disposições legais. Artigo 22: Ainda por deliberação da Assembleia Geral, por voto a� rmativo da maioria das 
ações com direito a voto, poderão ser declarados dividendos intermediários, ou juros sobre o capital próprio, à 
conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual, semestral, trimestral 
ou mensal. Artigo 23: O valor dos juros pagos ou creditados aos acionistas no exercício, a título de remunera-
ção do capital próprio, será diminuído do montante dos dividendos, inclusive do obrigatório, a serem pagos, 
nos termos deste artigo. Artigo 24: O dividendo será pago, salvo deliberação em contrário da Assembleia Ge-
ral, no prazo de 60 dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social. Artigo 25 
A ação para haver dividendos prescreve em 3 anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição 
do acionista. Reverterão em favor da Companhia, os dividendos prescritos na forma da lei. Artigo 26: A Assem-
bleia Geral poderá ainda, mediante proposta da Diretoria e desde que não haja oposição de qualquer acionista 
presente, deliberar sobre a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório ou ainda sobre a retenção de todo 
o lucro líquido, nos termos previstos no artigo 202 da Lei das S.A. Artigo 27: A Companhia será dissolvida nos 
casos previstos em lei, competindo à assembleia geral estabelecer o modo de liquidação, nomear o liquidante 
e Conselho Fiscal que funcionará nesse período, elegendo seus membros e � xando-lhes as respectivas remu-
nerações. Artigo 28: A qualquer tempo, a Companhia poderá transformar-se em outro tipo societário, por 
decisão de acionistas representando ao menos, a maioria das ações com direito a voto, em assembleia geral 
previamente convocada. Capítulo VIII: Das Disposições Finais: Artigo 29: Cada acionista terá o direito de 
requerer ao presidente da assembleia geral ou das reuniões da Diretoria que declare a invalidade do voto pro-
ferido em desacordo com as previsões deste Estatuto Social, da legislação aplicável ou do Acordo de Acionistas 
celebrado e arquivado na sede da Companhia, elou requerer à administração da Companhia a suspensão ou o 
cancelamento imediato do registro da transferência de ações de emissão da Companhia efetuado em desacor-
do com o aqui previsto, na legislação aplicável ou no Acordo de Acionistas, independentemente de qualquer 
procedimento judicial ou extrajudicial. Artigo 30: A Administração da Companhia arquivará na sede social os 
acordos de acionistas, sendo que a Companhia e os seus acionistas obrigam-se a cumpri-los integralmente. 
Artigo 31: Na hipótese de qualquer controvérsia, litígio, questão, dúvida ou divergência de qualquer natureza 
relacionado direta ou indiretamente a este Estatuto Social, incluindo quaisquer questões relacionadas à sua 
existência, validade, e� cácia, execução, interpretação, violação ou rescisão (“Disputa”), envolvendo qualquer 
dos subscritores, inclusive seus sucessores, a qualquer título (“Partes Envolvidas”), as Partes Envolvidas en-
vidarão seus melhores esforços para resolver a Disputa. Para essa � nalidade, qualquer das Partes Envolvidas 
poderá noti� car a outra de seu desejo de dar início ao procedimento contemplado por esta Cláusula, a partir do 
qual as Partes Envolvidas deverão negociar para tentar resolver tal Disputa por meio de discussões amigáveis 
e de boa fé (“Noti� cação de Disputa”). Exceto se de outro modo estabelecido neste Estatuto Social, caso as 
Partes Envolvidas não encontrem uma solução, dentro de um período de 30 dias após a entrega da Noti� cação 
de Disputa de um Quotista ao outro, então a Disputa será resolvida por meio de arbitragem, a ser conduzida pe-
rante e administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“Câmara”).
§1º: Se, dentro do período de 30 dias seguintes à entrega da Noti� cação de Disputa, qualquer das Partes Envol-
vidas, a seu exclusivo critério, considerar remota a possibilidade de obter uma solução amigável, poderá enviar 
à outra Parte Envolvida uma noti� cação encerrando as negociações (“Noti� cação de Encerramento das Ne-
gociações”). Decorridas 24 horas da entrega da Noti� cação de Encerramento das Negociações, então a Disputa 
será resolvida por meio de arbitragem, a ser conduzida perante e administrada pela Câmara. §2º: A arbitragem 
será realizada de acordo com as normas procedimentais da Câmara e seu regulamento de arbitragem (“Regula-
mento”) em vigor no momento da arbitragem, exceto conforme modi� cado por este Estatuto Social ou por mú-
tuo acordo entre as Partes Envolvidas, e de acordo com a Lei 9.307/96, conforme alterada (“Lei de Arbitragem”).
§3º: A arbitragem caberá a um tribunal arbitral composto por 3 árbitros (“Tribunal Arbitral”). §4º: Cada Parte 
Envolvida indicará um árbitro, de acordo com o Regulamento. Havendo mais de um reclamante, todos eles indi-
carão de comum acordo um único árbitro; havendo mais de um reclamado, todos eles indicarão de comum acor-
do um único árbitro. O terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral, será escolhido de comum acordo pelos 
árbitros indicados pelas Partes Envolvidas, dentro de 15 dias a partir da aceitação do cargo pelo último árbitro.
§5º: Quaisquer omissões, recusas, litígios, dúvidas e faltas de acordo quanto à indicação dos árbitros pelas 
Partes Envolvidas ou à escolha do terceiro árbitro serão dirimidos pela Câmara, de acordo com o Regulamento.
§6º: Os procedimentos previstos na presente Cláusula também se aplicarão aos casos de substituição de árbitro.
§7º: A arbitragem será realizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo o Tribunal Arbitral, 
motivadamente, designar a realização de atos específicos em outras localidades. §8º: A arbitragem será 
realizada em língua portuguesa. §9º: A arbitragem será de direito, aplicando-se as regras e princípios do 
ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil, sendo vedado aos árbitros julgar por equidade.
§10º: A arbitragem será sigilosa (incluindo a sua existência, a Disputa, alegações e arguições, provas e de-
cisões pelo Tribunal Arbitral) e apenas poderá ser revelada às Partes Envolvidas e seus assessores jurídicos.
§11º: O Tribunal Arbitral alocará entre as Partes Envolvidas, de acordo com o Regulamento, e conforme os 
critérios da sucumbência, razoabilidade e proporcionalidade, o pagamento e o reembolso (i) das taxas e demais 
valores devidos, pagos ou reembolsados à Câmara, (ii) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou 
reembolsados aos árbitros, (iii) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos peritos, 
tradutores, intérpretes, estenotipistas e outros auxiliares eventualmente designados pelo Tribunal Arbitral, (iv) 
dos honorários advocatícios de sucumbência � xados pelo Tribunal Arbitral e (v) de eventual indenização por 
litigância de má-fé. §12º: As decisões da arbitragem se darão por escrito e serão � nais e de� nitivas para as 
Partes Envolvidas, incluindo seus sucessores, a qualquer título, não se exigindo homologação judicial nem ca-
bendo qualquer recurso contra tais decisões, ressalvados os pedidos de correção e esclarecimentos ao Tribunal 
Arbitral previstos no artigo 30 da Lei de Arbitragem e eventual ação anulatória fundada no artigo 32 da Lei 
de Arbitragem. §13º: Sem prejuízo à validade desta convenção de arbitragem, os Acionistas e a Companhia 
elegem o Foro da Comarca de São Paulo/SP, Brasil, para a obtenção de tutelas de urgência ou de natureza 
provisória previamente à constituição do Tribunal Arbitral visando o resultado útil da Arbitragem e/ou para 
proteção ou salvaguarda de direitos previamente à instauração do Tribunal Arbitral. A propositura de qual-
quer medida judicial permitida pela Lei de Arbitragem não deverá ser considerada como renúncia aos direitos 
previstos nesta Cláusula ou à arbitragem como o único método de solução de disputa entre os Acionistas e a 
Companhia. Após a instauração do Tribunal Arbitral, os pedidos de tutela de urgência só poderão ser dirigi-
dos ao Tribunal Arbitral, ao qual caberá deferir, indeferir, manter, modi� car, suspender e/ou proferir decisão 
substitutiva às medidas de urgência anteriormente pedidas ao Poder Judiciário. §14º: Antes da indicação do 
Tribunal Arbitral, qualquer Parte Envolvida de uma arbitragem deverá ter direito de peticionar à Câmara para 
consolidar procedimentos arbitrais simultâneos envolvendo (i) qualquer uma das Partes Envolvidas, mesmo 
que estas não sejam parte dos mesmos processos, e (ii) este Estatuto Social e/ou outros contratos relacionados 
celebrados entre as Partes Envolvidas ou seus sucessores, a qualquer título. A Câmara deverá (após conceder 
à(s) outra(s) Parte(s) Envolvida(s) razoável oportunidade para responder a tal pedido), proferir decisão relativa 
a tal pedido de acordo com o Regulamento. Após a indicação do Tribunal Arbitral, qualquer Parte Envolvida 
terá o direito de peticionar ao Tribunal Arbitral para consolidar quaisquer procedimentos arbitrais simultâneos, 
de acordo com as mesmas condições acima. O Tribunal Arbitral deverá (após conceder à outra Parte Envolvida 
razoável oportunidade para responder a tal pedido) proferir uma decisão relativa a tal pedido. Não obstante 
disposições contrárias desta Cláusula, nenhum procedimento arbitral em separado poderá ser consolidado, a 
não ser que (i) tais procedimentos digam respeito à mesma relação jurídica; (ii) as Cláusulas compromissórias 
nos respectivos contratos sejam substancialmente semelhantes em todos os aspectos relevantes; e (iii) a con-
solidação não resulte em prejuízos indevidos a qualquer das Partes Envolvidas que pudessem ser evitados por 
meio da manutenção de procedimentos arbitrais separados. A decisão do Tribunal Arbitral relativa à devida 
consolidação dos procedimentos arbitrais será incumbida ao Tribunal Arbitral que for constituído primeiro.
Artigo 32: O presente Estatuto Social reger-se-á pelas disposições da Lei das S.A.

LBR - Lácteos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 02.341.881/0001-30 - NIRE 35300455096

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da LBR - Lácteos Brasil S.A. (“Companhia”) para se reunirem no dia 17 

de março de 2022, às 11h, a qual será realizada na sede da Companhia, localizada na Rua Cláudio Soares, 

72, 3º andar, conjunto 313, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em Assembleia Geral 

Extraordinária (“AGE”), a ser realizada para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: renovação do 

Contrato de Assessoria com a empresa IVIX Consultoria Empresarial Ltda. Informações Gerais: - O 

acionista ou seu representante legal deverá comparecer à AGE munido de documento que comprove sua 

identidade e seus poderes de representação, conforme o caso. - Nos termos do artigo 121, Parágrafo 

Segundo da Lei nº 6.404/1976, o acionista poderá participar e votar a distância mediante ingresso pelo 

endereço digital abaixo descrito: https://us05web.zoom.us/j/85206575580?pwd=Tng5bDN6eDNoR1hHL2lKZ 

3dZd0trUT09 ID da reunião: 852 0657 5580 - Senha de acesso: X55v16.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2022. 

Renato de Andrade e Jean-Marc Benaron - Diretores sem Designação Específica

TMK ENGENHARIA S.A.
CNPJ nº 28.131.759/0001-22
Demonstrações Financeiras

Relatório da Administração
Srs. Acionistas: Atendemos as disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de apresentar e submeter à apreciação as Demonstrações
Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021. A Administração.

12/2020 12/2021
Ativo 58.716.349,50 84.916.959,46
Ativo Circulante 46.846.561,34 73.026.683,93
Disponivel 9.634.803,94 17.196.433,33
Caixa 137.707,08 128.695,09
Bancos Conta Movimento 3.737.365,91 1.808.275,23
Aplicação Financeira 5.759.730,95 15.259.463,01
Contas A Receber 10.519.178,36 15.854.773,06
Clientes 6.755.059,48 10.139.047,24
Adiantamentos 3.764.118,88 5.715.725,82
Provisão Devedores Duvidosos -337.752,97 -616.984,41
Titulos a Receber 18.738.989,26 29.699.150,92
Impostos a Recuperar 2.960.942,27 3.984.641,27
Despesas Antecipadas 11.271,24 48.542,16
Contratos de Mutuo 5.319.129,24 6.859.011,60
Deposito Judicial 0,00 1.116,00
Ativo Não Circulante 11.869.788,16 11.890.275,53
Investimento Consorcio 581.836,60 948.577,86
Ativo Lmobillzado 11.287.951,56 10.941.697,67
Imobilizado 12.454.109,17 12.550.119,58
(-) Depreciação/Amortização Acumulada -1.166.157,61 -1.608.421,91
Total do Ativo 58.716.349,50 84.916.959,46

12/2020 12/2021
Passivo 58.716.349,50 84.916.959,46
Passivo Circulante 23.200.657,46 32.053.063,60
Fornecedores 4.729.017,28 12.828.176,47
Salarios e Ordenados a Pagar 664.702,33 838.668,65
Salarios e Ordenados a Pagar 171.976,20 111.946,81
Provisões Trabalhistas 492.726,13 726.721,84
Obrigações Sociais 898.071,32 108.501,04
Obrigações Tributarias 4.967.160,14 7.482.321,48
Obrigações Tributaria Retidas 64.430,13 87.038,99
Contas a Pagar 984.195,99 983.824,37
Provisões Tributarias 401.208,67 13.286,73
Provisão de Custos 10.491.871,60 9.711.245,87
Patrimonio Liquido 35.515.692,04 52.863.895,86
Capital Social 18.038.100,00 21.300.000,00
Reservas 0,00 14.121.109,41
Resultado Acumulado 17.477.592,04 17.442.786,45
Lucros Acumulados 17.477.592,04 17.442.786,45

Total do Passivo 58.716.349,50 84.916.959,46

Demonstração do Resultado 2020 2021
Receita Operacional Bruta 74.634.993,91 93.149.962,88
Receita Bruta 74.634.993,91 93.149.962,88
Receita Bruta Devendas e Serviços 74.634.993,91 93.149.962,88
Deduções da Receita Bruta 5.169.600,64 6.178.153,83
Deduções de Receita 5.169.600,64 6.178.153,83
Impostos Incidentes 5.169.600,64 6.178.153,83
Receita Líquida 69.465.393,27 86.971.809,05
Custos 62.180.756,29 74.032.862,13
Custos com Serviços Prestados 4.346.250,67 4.583.158,75
Custos Serviços Prestados 2.486.236,60 2.375.703,61
Encargos Sociais 865.715,56 916.825,80
Benefícios 326.248,82 678.013,77
Provisões Trabalhistas 668.049,69 612.615,57
Outros Custos 57.459.836,68 68.996.857,55
Retenções Tributárias 1.456,89 4.090,95
Depreciações/Amortizações 373.212,05 448.754,88
Lucro Bruto 7.284.636,98 12.938.946,92
Despesas Operacionais -10.303.449,38 -3.930.750,13
Despesas Operacionais 340.141,73 201.218,71
Despesas Com Funcionarios 336.972,13 194.472,18
Salarios e Ordenados 128.700,78 122.294,33
Encargos Sociais 30.684,79 41.796,71
Beneficios 163.505,49 7.237,43
Provisões Trabalhistas 14.081,07 23.143,71
Depreciações/Amortizações 3.169,60 6.746,53
Outras Despesas Operacionais 2.000.406,57 13.184.507,25
Despesas Administrativas 1.922.519,49 13.133.021,15
Despesas Tributarias 77.887,08 51.486,10
Outras Receitas Operacionais 12.643.997,68 17.316.476,09
Reversão de Provisões 12.643.997,68 17.321.935,95
Ajustes Exercicios Anteriores 0,00 -5.459,86
Resultado antes das Operações
Financeiras 17.588.086,36 16.869.697,05

Receitas Financeiras 1.917.071,40 774.709,00
Receitas Financeiras 1.917.071,40 774.709,00
Juros e Rendimentos 144.364,50 387.635,03
Locações de Maquinarios 1.772.706,90 387.635,03
Despesas Financeiras 162.577,39 250.821,36
Resultado antes das Provisões
Tributárias 19.342.580,37 17.393.584,69

Provisões Tributárias (CSLL / IRPJ) 685.250,72 45.380,87
Provisão de CSLL 187.494,33 15.700,32
Provisão IRPJ 497.756,39 29.680,55
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 18.657.329,65 17.348.203,82

Balanço Patrimonial

Notas Explicarivas Gerais: 01 - Contexto Operacional: A empresa se
insere no segmento de terraplenagem, construção civil em geral. 02 -
Sumário das Principais Práticas Contábeis: A demonstração financei-
ra foi elaborada em obediência aos preceitos das leis das sociedades, e
aos princípios de contabilidade geralmente aceitos. As principais práticas
na elaboração das demonstração financeiras, são as seguintes: A) Deter-
minação do Resultado: O resultado é apurado em obediência ao regime
de competência de exercicios. B) Ativo Circulante e Realizável a Longo
Prazo: Ativo circulante e realizável a longo prazo estão demonstrados aos
seus valores originais, adicionados , quando aplicáveis, pelos valores de
juros e variações monetárias ou, caso de despesas pagas antecipadamen-
te, demonstradas pelos valor de custos. C) Ativo Permanente: O ativo
imobilizado e demonstrado ao custo ou valor de avalição, as depreciações
são calculadas pelo método linear,as taxas mencionadas na nota 3. D)
passivo circulante e exigível a longo prazo demonstrados por valores co-
nhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corresponden-

tes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridas até a data de
balanço. 03- imobilizado: Avaliados pelo custo original mais reavaliações
efetuadas,e depreciações pelas taxas estabelecias na legislação.

% Depreciação
Máquinas e Equipamentos 10%
Veículos 20%
Equipamentos de Informatica 20%
04 - Capital: O capital social esta representado por 21.300.000 (vinte e
hum milhões e trezentos mil reais) ações no valor nominal de r$ 1,00. 05-
o capital social foi aumentado em r$ 3.261.900,00 (tres milhões e duzentos
e sessenta e um mil e novecentos reais). 06 - Reserva de Capital: O
saldo da reserva de lucros e de r$ 14.121.109,41(quatorze milhões cento
vinte e um mil e cento e nove reais e quarenta e um centavos). 07 - Dife-
rido: O lucro diferido no valor de r$ 17.239.304,85 (dezessete milhoes e
duzentos e e trinta e nove mil, trezentos e quatro reais e oitenta e cinco
centavos).

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com
base nas informações e na documentação apresentada, encerrado
em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a impor-

Luciano Prata Rodrigues Borges - Diretor Financeiro - CPF 145.919.956-15 Paulo da Silva Terra - Contador - CRC 1SP 208946

tância de R$ 84.916.959,46 (oitenta e quatro milhões e novecentos
e dezesseis mil e novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta
e seis centavos).

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D688-B9EA-E082-C588.
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COMUNIDADE ECUMÊNICA DE SÃO PAULO
ENTIDADE MANTENEDORA DO MEMORIAL PARQUE DAS CEREJEIRAS - CNPJ. nº 00.000.699/0001-90

26 º LOTE - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
“COMUNIDADE ECUMÊNICA DE SÃO PAULO, portadora do CNPJ nº 00.000.699/0001-90, entidade mantenedora do cemitério Memorial Parque das Cerejeiras, representada pela sua procuradora CEREJEIRAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, situada nesta Capital, à Rua São 
Benedito, nº 1.741 - CEP. 04735-004 - Alto da Boa Vista - São Paulo - SP, faz saber aos contratantes, cessionários e familiares interessados, abaixo relacionados, que, em conformidade com o disposto nos respectivos contratos de cessão de uso ou locação e com a legislação vigente, e em 

inumados nas respectivas gavetas serão exumados e guardados em ossuário geral, se não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias contados da presente. Contrato 31089t, 
cessionário FABIO EDUARDO DE MAGALHÃES E OU, sepultado FLAVIO LUIZ REZENDE LOPES, data do sepultamento 17/11/2013, gaveta 01, quadra 03, jazigo 5506. Contrato 31854, cessionário MARIA ALDEILZA ALVES DA COSTA E OU, sepultado GEORGE ALVES FEITOSA, data do 
sepultamento 09/04/2014, gaveta 02, quadra 03, jazigo 5499. Contrato 31920, cessionário MAX DIAS PEIXOTO DA CUNHA, sepultado DIJALMA PEIXOTO DA CUNHA, data de sepultamento 19/04/2014, gaveta 08, quadra 03, jazigo 5499. Contrato 22508, cessionário MARCIA CRISTINA PEREIRA, 
sepultado ROGÉRIO RIOS DOS SANTOS, data de sepultamento 31/07/2011, gaveta 4, quadra 10, jazigo 5186. Contrato 33509, cessionário GILENO CARVALHO SILVA, sepultado LOURISVALDO CARVALHO DA SILVA, data de sepultamento 09/03/2015, gaveta 02, quadra 03, jazigo 5400. 
Contrato 22211, cessionário VALDEIR RIBEIRO E OU, sepultado LEONARDO NUNES BARBOSA DE SANTANA, data de sepultamento 25/11/2010, gaveta 07, quadra 10, jazigo 5178, Contrato 17710, cessionário ZENILDA BORGES AZEVEDO E OU, sepultado LIDIA PEREIRA VENTURA, data 
de sepultamento 30/08/2006, gaveta 03, quadra 10, jazigo 5101. Contrato 34771, cessionário ADRIANA BENTA DOS SANTOS, sepultado HENRIQUE ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA, data de sepultamento 24/01/2016, gaveta 08, quadra 02, jazigo 5060. Contrato 33348, cessionário FANNY 
ALVES DA CONCEIÇÃO, sepultado MARIA ROSA ALVES DE SOUZA, data de sepultamento 15/04/2015, gaveta 01, quadra 03, jazigo 5886. Contrato 33451, cessionário REINALDO SENA DOS SANTOS, sepultado BENEDITA DE SENA DOS SANTOS, data de sepultamento 06/05/2015, gaveta 
06, quadra 03, jazigo 5984. Contrato 36298, cessionário ROBERTO NEVES DA SILVA E OU, sepultado HEITOR DIAS DA SILVA, data de sepultamento 06/06/2016, gaveta 08, quadra 02, jazigo 5504. Contrato 36329, cessionário ALAN DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA E OU, sepultado EDGAR DA 
CONCEIÇÃO TEIXEIRA, data de sepultamento 25/07/2016, gaveta 08, quadra 02, jazigo 5502. Contrato 36632, cessionário JOSÉ SEVERINO DA SILVA, sepultado ANGELA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA, data de sepultamento 20/07/2016, gaveta 03, quadra 02, jazigo 5502. Contrato 34313, 
cessionário FRANCISCO VIEIRA MACIEL, sepultado JOSÉ MACIEL LIMA, data de sepultamento 10/10/2015, gaveta 04, quadra 02, jazigo 5205. Contrato 32758, cessionário FLAVIO LUCIO DE SOUZA E OU, sepultado ANTONIO LUCIO DE SOUZA, data de sepultamento 19/09/2014, gaveta 
05, quadra 03, jazigo 5972. Contrato 32835, cessionário NAIDE FERREIRA DIAS E OU, sepultado JORGE DIAS ROCHA, data de sepultamento 13/10/2014, gaveta 06, quadra 03, jazigo 5876. Contrato 26129, cessionário RONALD WAGNER LIMA GUIMARÃES, Sepultado DAVID VAGNER LIMA 
GUIMARÃES, data de sepultamento 18/11/2012, gaveta 02, quadra 10, jazigo 3805. Contrato 33633, cessionário VANESSA CARVALHO MENDES, Sepultado BALBINA DO CARMO RODRIGUES, data de sepultamento 05/06/2015, gaveta 07, quadra 03, jazigo 6151. Contrato 33653, cessionário 
CLAUDIO SOUZA DE OLIVEIRA, Sepultado IVANI BERNARDO BRITO DE OLIVEIRA data de sepultamento 08/06/2015, gaveta 05, quadra 03, jazigo 5403. Contrato 33680, cessionário VALDENILSON PEREIRA ALENCAR, Sepultado MARILANDE PEREIRA ALENCAR, data de sepultamento 
16/06/2015, gaveta 07, quadra 03, jazigo 5403. Contrato 22630, cessionário MODESTO RIBEIRO FILHO E OU, Sepultado HILDA RIBEIRO DOS SANTOS, data de sepultamento 21/10/2011, gaveta 04, quadra 10, jazigo 5215. Contrato 22652, cessionário DILMA JESUS FREITAS, Sepultado 
CARLOS ALBERTO FERREIRA DE FREITAS, data de sepultamento 06/11/2011, gaveta 03, quadra 03, jazigo 5025. Contrato 22691T, cessionário MARIO APARECIDO MORATA E OU, sepultado VALQUÍRIA DOS SANTOS MORATA, data do sepultamento 06/12/2011, gaveta 07, quadra 10, jazigo 
5023. Contrato 22720, cessionário EVERTON ALVES MACHADO, sepultado CRISTIANO DA SILVA, data do sepultamento 25/12/2011, gaveta 07, quadra 10, jazigo 4012. Contrato 22824, cessionário JOEL SOARES E OU, sepultado MARIA ANTONIA ANICETA MOREIRA, data de sepultamento 
15/03/2012, gaveta 04, quadra 10, jazigo 3618. Contrato 36800, cessionário KARINA BRANDÃO DE OLIVEIRA sepultado MAURI DA SILVA BRANDÃO, data de sepultamento 13/09/2016, gaveta 5, quadra 02, jazigo 5802. Contrato 36907, cessionário ANDREA ELEUTERIO DE JESUS ADRIANO 
E OU, sepultado ALCIDES BARBOSA DE JESUS, data de sepultamento 12/08/2016, gaveta 02, quadra 02, jazigo 5200. Contrato 32085, cessionário ANDREA PAULA ASSIS DE MELO MARQUES, sepultado JOÃO TARCISIO DE OLIVEIRA MELO, data de sepultamento 16/05/2014, gaveta 05, 
quadra 03, jazigo 5625, Contrato 32141, cessionário CARLOS ALBERTO COLAS TUROLLA, sepultado JOÃO DAVELLO, data de sepultamento 24/05/2014, gaveta 07, quadra 03, jazigo 5625. Contrato 26365, cessionário JOSÉ ATENILDO ANEMESIO DE SOUZA, sepultado RENATA DA SILVA 
FERREIRA, data de sepultamento 03/06/2013, gaveta 06, quadra 10, jazigo 2818. Contrato 38086, cessionário JULIO CESAR FERREIRA GANDRA E OU, sepultado JAIME FERNANDO XAVIER, data de sepultamento 15/09/2017, gaveta 02, quadra 02, jazigo 5192. Contrato 26446, cessionário 
FRANCISCO JOSIMAR MENDES E OU, sepultado FRANCISCO DE ASSIS MENDES, data de sepultamento 27/07/2013, gaveta 01, quadra 10, jazigo 4931. Contrato 00026495T, cessionário ANDERSON LEVINO MACHADO, sepultado JOANICE DA CONCEIÇÃO LEVINO, data de sepultamento 
20/08/2013, gaveta 06, quadra 03, jazigo 5368. Contrato 00019585T, cessionário CLEIDE OLIVEIRA BARBOSA CASTRO, sepultado CLEMILDA MACIEL DE OLIVEIRA BARBOSA, data de sepultamento 17/03/2013, gaveta 03, quadra 10, jazigo 3211. Contrato 33082, cessionário MANOEL SOUZA 
DE JESUS, sepultado ROSENITA PEREIRA DA PAIXÃO DE JESUS, data de sepultamento 11/02/2015, gaveta 01, quadra 03, jazigo 5529. Contrato 3400, cessionário ALEX PAULO DE OLIVEIRA E OU, sepultado ISAÍAS PAULO DE OLIVEIRA, data de sepultamento 07/08/2015, gaveta 07, 
quadra 02, jazigo 5658. Contrato 34008, cessionário ALEXSANDRO OLIVEIRA MACEDO, sepultado GIVALDO PEREIRA MACEDO, data de sepultamento 10/08/2015, gaveta 04, quadra 02, jazigo 5658. Contrato 31578, cessionário ROSITANIA BEZERRA DA SILVA, sepultado SEVERINO 
CELESTINO DA SILVA, data de sepultamento 18/02/2014, gaveta 03, quadra 03, jazigo 5494. Contrato 32329, cessionário LEANDRO NEVES VIEIRA, Sepultado MIUZA DIAS DAS NEVES, data de sepultamento 02/07/2014, gaveta 06, quadra 03, jazigo 5501. Contrato 32420, cessionário JESIEL 
ANTONIO DE SOUSA, sepultado NILO MANOEL DO NASCIMENTO, data do sepultamento 17/07/2014, gaveta 02, quadra 03, jazigo 5767. Contrato 36944, cessionário JOSINELHA TOMÉ DOS SANTOS, sepultado SOPHIA VITORIA TOME CASEMIRO RODRIGUES, data de sepultamento 
10/09/2016, gaveta 07, quadra 02, jazigo 5052. Contrato 36947, cessionário ANTONIA IRACI DA SILVA, sepultado LUCIMAR DE ARAUJO SANTANA, data de sepultamento 11/09/2016, gaveta 4, quadra 02, jazigo 5052. Contrato 36990, cessionário MAYARA APARECIDA DE BRITO, sepultado 
BENEDITA ROSA DE SOUZA, data de sepultamento 04/09/2016, gaveta 06, quadra 02, jazigo 5052. Contrato 36991, cessionário PEDRO FRANCISCO SILVESTRE SANTIAGO, sepultado RAIMUNDA SILVESTRE SANTIAGO, data de sepultamento 04/09/2016, gaveta 03, quadra 02, jazigo 5052, 
Contrato 37452, cessionário VERONICA TAUIL, sepultado ELIZABETE TAUIL, data de sepultamento 20/01/2017, gaveta 02, quadra 02, jazigo 5045. Contrato 37456, cessionário WAGNER ARCANJO DE SOUZA E OU, sepultado GEOVANNA DE SOUZA data de sepultamento 23/01/2017, gaveta 
03, quadra 02, jazigo 5045. Contrato 37464, cessionário FERNANDO CAVALCANTE DE SOUZA, sepultado FATIMA MARIA ARAUJO CAVALCANTE, data de sepultamento 02/02/2017, gaveta 08, quadra 02, jazigo 5045. Contrato 37475, cessionário JOSÉ SOUZA COUTINHO, sepultado ROSÁLIA 
CARDIM COUTINHO, data de sepultamento 17/02/2017, gaveta 07, quadra 02, jazigo 5195. Contrato 37478, cessionário VILSON MAGNO DOS SANTOS CARDOSO E OU, sepultado MARIA NEUZA DOS SANTOS CARDOSO, data de sepultamento 19/02/2017, gaveta 08, quadra 02, jazigo 5195. 
Contrato 37423, cessionário LAERSON DE ALBUQUERQUE SILVA, sepultado LUZIA JOSEFA DE SOUZA, data de sepultamento 03/04/2017, gaveta 01, quadra 02, jazigo 5497. Contrato 38026, cessionário MARIO LOURENÇO XAVIER, sepultado TIAGO DA SILVA XAVIER, data de sepultamento 
14/05/2017, gaveta 06, quadra 02, jazigo 5648. Contrato 38040, cessionário CHARLES HENRIQUE FERREIRA DIAS DA SILVA, sepultado MARIELLY SOPHIA DIAS SANTOS, data de sepultamento 06/06/2017, gaveta 05, quadra 02, jazigo 5800. Contrato 38096, cessionário LORELAY MARCELLA 
PISTORE YOKOTA, sepultado AGNALDO DOS SANTOS BARROS, data de sepultamento 29/09/2017, gaveta 03, quadra 02, jazigo 5192. Contrato 38139, cessionário ROGÉRIO ALVES, sepultado ANA KETHELLYN HELLOA LIMA ALVES, data de sepultamento 11/11/2017, gaveta 02, quadra 
02, jazigo 5795. Contrato 38144, cessionário ANGELA FRANCINETE CABRAL PEREIRA, Sepultado IDELFONSO CABRAL PEREIRA FILHO, data de sepultamento 15/11/2017, gaveta 03, quadra 02, jazigo 5795. Contrato 8526, cessionário VALTER CESAR BENEDETTI, sepultado NELSON 
ENIO BENEDETTI, data de sepultamento 10/04/1995, gaveta 1, quadra 06, jazigo 339. Contrato 8148, cessionário SALVINA DA SILVA BELLANI, sepultado CARLITO DOS SANTOS, data de sepultamento 19/09/2010, gaveta 02, quadra 10, jazigo 1477. Contrato 8148, cessionário SALVINA DA 
SILVA BELLANI, sepultado GERALDO FELISBERTO DA SILVA, data de sepultamento 03/09/2009, gaveta 02, quadra 10, jazigo 1477. Contrato 8148, cessionário SALVINA DA SILVA BELLANI, sepultado WALTER BELLANI, data de sepultamento 22/10/1998, gaveta 01, quadra 10, jazigo 1477. 
Contrato 5225, cessionário CARMEN APARECIDA PINTO E OU (FALECIDA), sepultado JOSÉ DELPHINO MARTINS, data de sepultamento 05/12/1997, gaveta 01, quadra 07, jazigo 814A, Contrato 9709, cessionário TEREZA ALEIXO DA CONCEIÇÃO, sepultado ADILSON DIAS FERRAZ, data 
de sepultamento 23/06/2004, gaveta 01, quadra 07, jazigo 1691. Contrato 5375, cessionário KARIN CRISTINA MIRANDA, sepultado EURIDES DE SOUZA MIRANDA data de sepultamento 11/05/2012, gaveta 03, quadra 06, jazigo 296. Contrato 5375, cessionário KARIN CRISTINA MIRANDA, 
sepultado EPITACIO ALVES MIRANDA data de sepultamento 05/11/1994, gaveta 02, quadra 06, jazigo 296. Contrato 5375, cessionário KARIN CRISTINA MIRANDA, sepultado MARCIO SOUZA MIRANDA data de sepultamento 23/08/1994, gaveta 01, quadra 06, jazigo 296. Contrato 19709, 
cessionário ELIZEIA DA CUNHA ALVARENGA, sepultado HIDEKI GOTO, data de sepultamento 19/11/2008, gaveta 01, quadra 10, jazigo 4750. Contrato 339, cessionário HERMANY DE SOUZA ROBERTO, sepultado JESSICA JESUS MENDES, data de sepultamento 28/09/2001, gaveta 03, 
quadra 06, jazigo 257. Contrato 339, cessionário HERMANY DE SOUZA ROBERTO, sepultado BENEDITO LUIZ DA SILVA, data de sepultamento 01/09/1995, gaveta 02, quadra 06, jazigo 257. Contrato 339, cessionário HERMANY DE SOUZA ROBERTO, sepultado ANA CLAUDIA DE MELO, 
data de sepultamento 15/06/1995, gaveta 1, quadra 06, jazigo 257. Contrato 18427, cessionário NELSON BENEDITO SANTANA LOPES, sepultado MARIA CONCEIÇÃO SANTANA, data de sepultamento 14/05/2008, gaveta 07, quadra 10, jazigo 4741. Contrato 12173, cessionário GENECI 
RODRIGUES DA SILVA, sepultado CLAUDIOMIR SANSON, data de sepultamento 10/11/2005, gaveta 02, quadra 07, jazigo 4220. Contrato 12173, cessionário GENECI RODRIGUES DA SILVA, sepultado CLOVIS MAYKOW VENTURA, data de sepultamento 30/05/2002, gaveta 01, quadra 07, 
jazigo 4220. Contrato 17680, cessionário NEIDE SOARES DA SILVA, sepultado JANILTON SOARES DA SILVA, data de sepultamento 16/07/2006, gaveta 01, quadra 10, jazigo 3540. Contrato 17680, cessionário NEIDE SOARES DA SILVA, sepultado CAROLINE SOUZA DE JESUS, data de 
sepultamento 01/01/2009, gaveta 02, quadra 10, jazigo 3540. Contrato 14074, cessionário SANDRA FERREIRA DA SILVA, sepultado CLAUDIO RODRIGUES DS SANTOS, data de sepultamento 28/05/2013, gaveta 02, quadra 03, jazigo 3106. Contrato 14074, cessionário SANDRA FERREIRA DA 
SILVA, sepultado ONOFRE PEREIRA NETO, data de sepultamento 16/04/2004, gaveta 01, quadra 03, jazigo 3106. Contrato 5527, cessionário JOSUE PEREIRA DA SILVA, sepultado AVANI ELESIARIO DE ALMEIDA, data de sepultamento 18/09/2011, gaveta 03, quadra 10, jazigo 1302. Contrato 
5527, cessionário JOSUE PEREIRA DA SILVA, sepultado JOSAFA NUNES, data de sepultamento 10/12/2000, gaveta 02, quadra 10, jazigo 1302. Contrato 5527, cessionário JOSUE PEREIRA DA SILVA, sepultado ELIZA ELIZIARIO, data de sepultamento 28/04/2000, gaveta 1, quadra 10, jazigo 
1302. Contrato 673, cessionário EVA PEREIRA (FALECIDA), sepultado LAZARA PEREIRA, data de sepultamento 19/11/2000, gaveta 02, quadra 06, jazigo 142A. Contrato 673, cessionário EVA PEREIRA (FALECIDA), sepultado MADALENA PEREIRA ALEIXO, data de sepultamento 02/03/1997, 
gaveta 01, quadra 06, jazigo 142A. Contrato 673, cessionário EVA PEREIRA (FALECIDA), sepultado IZAIAS PEREIRA, data de sepultamento 22/01/1996, gaveta 01, quadra 06, jazigo 142A. Contrato 10889, cessionário SOLANGE MARIA DE PAIVA E/OU, sepultado CORINA MARIA DA SILVA, 
data de sepultamento 09/01/2005, gaveta 02, quadra 07, jazigo 1907. Contrato 10889, cessionário SOLANGE MARIA DE PAIVA E/OU, sepultado FRANCISCO JOSÉ DE PAIVA, data de sepultamento 22/01/2002, gaveta 01, quadra 07, jazigo 1907. Contrato 10889, cessionário SOLANGE MARIA 
DE PAIVA E/OU, sepultado ORLEANES JOSÉ DE PAIVA, data de sepultamento 28/09/2001, gaveta 01, quadra 07, jazigo 1907. Contrato 00010903T, cessionário CELSO DE SOUZA, Sepultado JOÃO BAPTISTA DE SOUZA, data de sepultamento 15/05/2013, gaveta 03, quadra 10, jazigo 3885. 
Contrato 00010903T, cessionário CELSO DE SOUZA, Sepultado LURDES DE SOUZA, data de sepultamento 24/06/2008, gaveta 02, quadra 10, jazigo 3885. Contrato 00010903T, cessionário CELSO DE SOUZA, Sepultado JOSÉ VELOSO, data de sepultamento 10/10/2007, gaveta 01, quadra 10, 
jazigo 3885. Contrato 00010903T, cessionário CELSO DE SOUZA, Sepultado MACIONILA LOURENÇO VELOSO, data de sepultamento 03/12/2003, gaveta 01, quadra 10, jazigo 3885. Contrato 00016160T, cessionário EFIGENIA DE SOUZA ALBANO, sepultado FÁTIMA ALBANO MENEZES, 
data de sepultamento 12/02/2007, gaveta 03, quadra 10, jazigo 1966. Contrato 00016160T, cessionário EFIGENIA DE SOUZA ALBANO, sepultado ESMERIA DE SOUZA ELBANO, data de sepultamento 11/12/2009, gaveta 02, quadra 10, jazigo 1966. Contrato 00016160T, cessionário EFIGENIA 
DE SOUZA ALBANO, sepultado ANTÓNIO ALBANO, data de sepultamento 11/08/2008, gaveta 01, quadra 10, jazigo 1966. Contrato 00022042T, cessionário PRISCILA ALVES DE SOUZA, sepultado IRAMECIA, data de sepultamento 19/05/2010, gaveta 01, quadra 10, jazigo 5110. Contrato 17827, 
cessionário OZEAS OLIVEIRA DOS SANTOS, sepultado AMELIA OLIVEIRA SILVA, data de sepultamento 19/11/2006, gaveta 01, quadra 10, jazigo 2542. Contrato 17873, cessionário JOSÉ NETO FERREIRA, sepultado LEANDRO ALVES COSTA, data de sepultamento 11/02/2007, gaveta 01, 
quadra 10, jazigo 2555. Contrato 18016, cessionário WALDEMAR COSTA MENDES, sepultado MARIA FRANCISCA ALVES, data de sepultamento 12/12/2012, gaveta 01, quadra 09, jazigo 3833. Contrato 8247, cessionário FRANCISCA ALVES DOS SANTOS FILHO E/OU, sepultado CARLA 
SANTOS DA SILVA, data de sepultamento 18/11/2001, gaveta 03, quadra 06, jazigo 180. Contrato 8247, cessionário FRANCISCA ALVES DOS SANTOS FILHO E/OU, sepultado LUCAS FRANCISCO ALEXSANDER S. D SANTOS, data de sepultamento 26/08/1998, gaveta 02, quadra 06, jazigo 
180. Contrato 8247, cessionário FRANCISCA ALVES DOS SANTOS FILHO E/OU, sepultado CARLOS DOS SANTOS, data de sepultamento 17/07/1996, gaveta 01, quadra 06, jazigo 180. Contrato 18994, cessionário MARIA SOARES GAIA, sepultado CLEONICE SOARES DE SOUZA, data de 
sepultamento 05/09/2008, gaveta 06, quadra 10, jazigo 4747. Contrato 26180, cessionário FLAVIO MESSIAS DOS SANTOS, sepultado ELIEDE NUNES DE SOUZA, data de sepultamento 27/12/2012, gaveta 08, quadra 10, jazigo 4800. Contrato 6843, cessionário ANA ANGELICA SANTANA PEREZ, 
sepultado MARIA TELMA SANTANA, data de sepultamento 01/01/1999, gaveta 01, quadra 07, jazigo 671. Contrato 8922, cessionário ADEVANE VIEIRA DA SILVA, sepultado LUCIMARA LIMA DA SILVA, data de sepultamento 10/11/2010, gaveta 02, quadra 07, jazigo 2575. Contrato 8922, 
cessionário ADEVANE VIEIRA DA SILVA, sepultado MARIA ANTONIA LEUTERIO LIMA, data de sepultamento 07/08/2003, gaveta 01, quadra 07, jazigo 2575. Contrato 22668, cessionário MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, sepultado IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA, data de sepultamento 
06/12/2013, gaveta 02, quadra 10, jazigo 2065. Contrato 22668, cessionário MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, sepultado JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, data de sepultamento 14/11/2011, gaveta 01, quadra 10, jazigo 2065. Contrato 32053, cessionário KELLY DA SILVA ROCHA OLIVEIRA (FALECIDA), 
sepultado LUZIA MARIA DA SILVA, data de sepultamento 12/05/2014, gaveta 05, quadra 03, jazigo 5380. Contrato 9144, cessionário IZAIAS PEREIRA TIBURCIO, sepultado TEREZINHA PEREIRA TIBURCIO, data de sepultamento 15/07/2012, gaveta 02, quadra 10, jazigo 623. Contrato 9144, 
cessionário IZAIAS PEREIRA TIBURCIO, sepultado MANOEL TIBURCIO, data de sepultamento 08/12/2013, gaveta 01, quadra 10, jazigo 623. Contrato 26492, cessionário DANIEL SANTANA SILVA E/OU, sepultado MARIA ANUNCIADA DE SANTANA, data de sepultamento 17/08/2013, gaveta 
01, quadra 09, jazigo 4987. Contrato 19588, cessionário ANA LUCIA DE SOUZA SILVA, sepultado IDELSONSIO MALAQUIAS DE SOUZA, data de sepultamento 07/02/2009, gaveta 01, quadra 10, jazigo 3391. Contrato 1112, cessionário MARISA SOUZA SANTOS, sepultado MANOEL BORGES 
DE JESUS, data de sepultamento 27/09/2001, gaveta 01, quadra 10, jazigo 3131A. Contrato 1530, cessionário ELEUSA ESTEVES SANT´ANNA, sepultado MERCEDES ESTEVES SANT´ANNA, data de sepultamento 21/08/2007, gaveta 01, quadra 09, jazigo 216. Contrato 1530, cessionário 
ELEUSA ESTEVES SANT´ANNA, sepultado APPARECIDO SANT´ANNA, data de sepultamento 03/02/2004, gaveta 01, quadra 09, jazigo 216. Contrato 11460, cessionário ADAILTON MOREIRA FERREIRA, sepultado MARIA HELENA BASQUES DE ABREU, data de sepultamento 01/02/2011, 
gaveta 03, quadra 10, jazigo 3311. Contrato 11460, cessionário ADAILTON MOREIRA FERREIRA, sepultado NAIR PEDRINA ROVINA, data de sepultamento 29/02/2004, gaveta 02, quadra 10, jazigo 3311. Contrato 11460, cessionário ADAILTON MOREIRA FERREIRA, sepultado JULIO 
FERREIRA SANTOS, data de sepultamento 09/11/2000, gaveta 01, quadra 10, jazigo 3311. Contrato 9865, cessionário JAIRO ASTOLFO FERNANDO, sepultado ANGELA MARIA, data de sepultamento 01/01/2000, gaveta 01, quadra 07, jazigo 888. Contrato 9865, cessionário JAIRO ASTOLFO 
FERNANDO, sepultado LUIZ DECIMO DA SILVA, data de sepultamento 20/06/1998, gaveta 01, quadra 07, jazigo 888. Contrato 32267, cessionário FRANCISCO CARLOS MARQUES DA SILVA, Sepultado FRANCISCO FELIPE DA SILVA, data de sepultamento 20/06/2014, gaveta 01, quadra 03, 
jazigo 4380. Contrato 13215, cessionário DAMIANA PEQUENA DA SILVA, Sepultado SEBASTIÃO LAURENTINO DA SILVA, data de sepultamento 29/02/2012, gaveta 03, quadra 09, jazigo 3272. Contrato 13215, cessionário DAMIANA PEQUENA DA SILVA, Sepultado ALFREDO JOAQUIM DE 
SOUZA, data de sepultamento 03/12/2015, gaveta 02, quadra 09, jazigo 3272. Contrato 13215, cessionário DAMIANA PEQUENA DA SILVA, Sepultado KAYKY SANTOS DA SILVA, data de sepultamento 27/04/2004, gaveta 01, quadra 09, jazigo 3272. Contrato 17212, cessionário CLEIDE DE 
CERQUEIRA, Sepultado MARTINHA DO CARMO, data de sepultamento 23/05/2013, gaveta 02, quadra 10, jazigo 4125. Contrato 17212, cessionário CLEIDE DE CERQUEIRA, Sepultado CONSTANÇA DO CARMO CERQUEIRA, data de sepultamento 21/07/2006, gaveta 01, quadra 10, jazigo 
4125. Contrato 00017371T, cessionário MARILENE ANDRADE DIAS, Sepultado JOSÉ SECUNDINO DE ANDRADE, data de sepultamento 11/06/2010, gaveta 07, quadra 10, jazigo 4580. Contrato 32581, cessionário EZEQUIEL RAMOS LISBOA DOS SANTOS E OU, sepultado WALDETE RAMOS 
LISBOA, data de sepultamento 14/04/2015, gaveta 06, quadra 03, jazigo 5390. Contrato 32581, cessionário EZEQUIEL RAMOS LISBOA DOS SANTOS E OU, sepultado PEDRO LISBOA, data de sepultamento 16/08/2014, gaveta 06, quadra 03, jazigo 5390. Contrato 13840, cessionário 
ANTONIO CARLOS SANTOS, sepultado ALCIDES SANTOS, data de sepultamento 19/08/2007, gaveta 01, quadra 09, jazigo 3766. Contrato 13840, cessionário ANTONIO CARLOS SANTOS, sepultado JOSEFINA VINACIO SANTOS, data de sepultamento 03/07/2013, gaveta 02, quadra 09, 
jazigo 3766. Contrato 38300, cessionário MONICA RODRIGUES DE SOUZA, Sepultado RODRIGO PEREIRA DE SOUZA, data de sepultamento 15/04/2018, gaveta 03, quadra 02, jazigo 5040. Contrato 34652, cessionário FABIO DA CRUZ NASCIMENTO, Sepultado PEDRO MENDES DO 
NASCIMENTO, data de sepultamento 07/12/2015, gaveta 08, quadra 02, jazigo 5358. Contrato 33429, cessionário DANILO RODRIGUES SILVA, Sepultado WILSON RODRIGUES SILVA, data de sepultamento 29/04/2015, gaveta 05, quadra 03, jazigo 5984. Contrato 26002, cessionário RODRIGO 
ALVES DE SOUZA, Sepultado LUZIA ALVES DE SOUZA, data de sepultamento 21/07/2012, gaveta 02, quadra 10, jazigo 2827. Contrato 26012, cessionário ORLANDO DA CONCEIÇÃO GOMES, Sepultado MANUEL CONCEIÇÃO GOMES, data de sepultamento 04/08/2012, gaveta 01, quadra 
10, jazigo 2824. Contrato 36596, cessionário ERIVELTON NOGUEIRA SANTOS, Sepultado IRINEU GOMES DA SILVA, data de sepultamento 14/07/2016, gaveta 08, quadra 02, jazigo 5653. Contrato 34926, cessionário MARIA DO SOCORRO DA SILVA CLAUDINO E OU, Sepultado JOSÉ 
WILSON RIBEIRO DE SOUZA, data de sepultamento 07/03/2016, gaveta 08, quadra 02, jazigo 5361. Contrato 22924, cessionário MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA E OU, sepultado MARCELO PEREIRA DA SILVA, data de sepultamento 28/05/2012, gaveta 05, quadra 10, jazigo 3220. Contrato 
34253, cessionário TARCIANA ROGERIO DE OLIVEIRA, sepultado MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS, data de sepultamento 29/09/2015, gaveta 01, quadra 02, jazigo 5205. Contrato 34275, cessionário SIDNEI CRISTIANO DOS SANTOS E OU, sepultado SANDRO CRISTIANO DOS 
SANTOS, data de sepultamento 01/10/2015, gaveta 01, quadra 02, jazigo 5205. Contrato 32757, cessionário CLAYTON DE ASSIS VIEIRA E OU, Sepultado JOSÉ MARIA VIEIRA RUBIM, data de sepultamento 18/09/2014, gaveta 01, quadra 03, jazigo 5971. Contrato 32759, cessionário EDVALDO 
ALMEIDA SOARES DE SOUZA, Sepultado FRANCISCO SOARES DA SILVA, data de sepultamento 21/09/2014, gaveta 02, quadra 03, jazigo 5972. Contrato 26111, cessionário KAREN APARECIDA JUSTINO SIMPLICIO, Sepultado ANTONIO JORGE DA SILVA, data de sepultamento 
01/11/2012, gaveta 07, quadra 10, jazigo 3994. Contrato 26114, cessionário GLEIDES ROSE SANTOS, Sepultado MARIA HELENA SANTOS, data de sepultamento 03/11/2012, gaveta 08, quadra 10, jazigo 3994. Contrato 26161, cessionário HELTON JONH SIDNEY RIBEIRO E OU, Sepultado 
MARIA HELENA RIBEIRO, data de sepultamento 16/12/2012, gaveta 08, quadra 10, jazigo 3799. Contrato 34991, cessionário MARIA AMÉLIA TOMAZ MORELLI, Sepultado LOURIVAL SERGIO ROSA, data de sepultamento 03/04/2016, gaveta 08, quadra 02, jazigo 5210. Contrato 40303, 
cessionário ALEX SANDRO GOMES DE LIMA E OU, Sepultado MARISA APARECIDA GOMES, data de sepultamento 30/05/2018, gaveta 07, quadra 02, jazigo 5640. Contrato 34535, cessionário MARIA DAS DORES PEREIRA FERREIRA DE SOUZA E OU, sepultado CLEMENTE FERREIRA 
DE SOUZA, data de sepultamento 17/11/2015, gaveta 01, quadra 02, jazigo 5509. Contrato 36237, cessionário RODRIGO DOMINGUES DE OLIVEIRA, sepultado CELSO DOMINGUES DE OLIVEIRA, data de sepultamento 22/05/2016, gaveta 05, quadra 02, jazigo 5504. Contrato 32921, 
cessionário MARIA JOSÉ GONÇALVES MACEDO, sepultado VENACIO ALVES DE MACEDO, data de sepultamento 26/11/2014, gaveta 04, quadra 03, jazigo 5974. Contrato 33059, cessionário GILVAN PEREIRA PEIXOTO, sepultado JONAS PEIXOTO PESSOA, data de sepultamento 
30/01/2015, gaveta 01, quadra 03, jazigo 5754. Contrato 33114, cessionário MARCIA APARECIDA DOS SANTOS E OU, Sepultado MARIA SOCORRO FAUSTINO DOS SANTOS, data de sepultamento 26/02/2015, gaveta 06, quadra 02, jazigo 5529. Contrato 33173, cessionário VIVIANE SENA 
DA SILVA, Sepultado JOSIVALDO ANDRE DA SILVA, data de sepultamento 16/03/2015, gaveta 08, quadra 03, jazigo 5400. Contrato 33983, cessionário JEOVANI JOSÉ DA SILVA, Sepultado JOAQUIM JOSÉ SILVA, data de sepultamento 04/08/2015, gaveta 06, quadra 02, jazigo 5658. Contrato 
00024099TT, cessionário CLAUDIA ALVES DE MACEDO, Sepultado BEATRIZ ALVES BARBOSA, data de sepultamento 17/04/2005, gaveta 02, quadra 03, jazigo 5886. Contrato 32523, cessionário JEFERSON DANTAS DA SILVA E OU, Sepultado MARIA NAZARE DANTAS DA SILVA, data 
de sepultamento 07/08/2014, gaveta 03, quadra 03, jazigo 5769. Contrato 39931, cessionário FERNANDA DA PAZ COSTA E OU, Sepultado JOSEFA FELICIANA DA PAZ, data de sepultamento 10/09/2017, gaveta 04, quadra 02, jazigo 5343. Contrato 38178, cessionário MARIA JOSE DIAS 
SANTOS, Sepultado GILDA GONÇALVES DE SOUZA, data de sepultamento 17/12/2017, gaveta 07, quadra 02, jazigo 5643. Contrato 38180, cessionário RAFAEL LIMA PAIXÃO E OU, sepultado CARMEN REGINA DE LIMA PAIXÃO, data de sepultamento 18/12/2017, gaveta 04, quadra 02, 
jazigo 5643. Contrato 38250, cessionário CALSO VANDERLEI DE MOURA E OU, Sepultado MARCIA REGINA DA SILVA PEREIRA, data de sepultamento 27/02/2018, gaveta 01, quadra 03, jazigo 295. Contrato 40676, cessionário CRISTIANO SOARES SA TELLES E OU, Sepultado JULIA 
SOARES SA TELLES, data de sepultamento 23/09/2018, gaveta 04, quadra 02, jazigo 5638. Contrato 40855, cessionário VALERIA DOS SANTOS BASTOS, Sepultado MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BASTOS, data de sepultamento 26/11/2018, gaveta 06, quadra 02, jazigo 5035. 
Contrato 38227, cessionário MAGDA CRISTINA VILAZA PEREIRA DA SILVA, Sepultado JOSÉ PEREIRA DA SILVA, data de sepultamento 13/05/2018, gaveta 05, quadra 02, jazigo 5341. Contrato 38275, cessionário RODRIGO DOS SANTOS PATROCÍNIO E OU, Sepultado MARIO BENEDITO 
MARTINS, data de sepultamento 28/03/2018, gaveta 03, quadra 02, jazigo 5190. Contrato 40299, cessionário ADRIANO TADEU DE OLIVEIRA SOUZA, Sepultado CELIA MELO DOS SANTOS, data de sepultamento 28/05/2018, gaveta 03, quadra 02, jazigo 5640. Contrato 40309, cessionário 
SANDRO LUCIO LIMA, Sepultado MARINETE MARIA DE LIMA, data de sepultamento 02/06/2018, gaveta 01, quadra 02, jazigo 5489. Contrato 40765, cessionário SOUMAR DA SILVA, Sepultado HELENA MARIA DA SILVA, data de sepultamento 22/10/2018, gaveta 07, quadra 02, jazigo 
5336. Contrato 33626, cessionário ROBERTA LUCIANE RODRIGUES DE SOUSA E OU, Sepultado CELINA MARINO BARBOSA, data de sepultamento 03/06/2015, gaveta 01, quadra 03, jazigo 3190. Contrato 33240, cessionário MARCIO DIAS SALES, Sepultado IRENE DIAS SALES, data 
de sepultamento 27/03/2015, gaveta 01, quadra 03, jazigo 4409. Contrato 33240, cessionário MARCIO DIAS SALES, Sepultado MARCOS DIAS SALES, data de sepultamento 29/07/2017, gaveta 02, quadra 03, jazigo 4409. Contrato 22110, cessionário JOSE ADIVALDO DE ARAUJO REHEM 
E OU, Sepultado ADIVALDO REHEM, data de sepultamento 18/08/2010, gaveta 03, quadra 10, jazigo 4959., cessionário CLEIDE SANDES DOS SANTOS BATISTA, Sepultado SANTIAGO GOMES DOS SANTOS, data de sepultamento 10/02/1997, gaveta 01, quadra 07, jazigo 883., cessionário 
PRISCILA ADELINA GOMES MATUSAKI E OU, Sepultado MARIA DE FATIMA GOMES, data de sepultamento 30/03/2012, gaveta 02, quadra 10, jazigo 3424. Contrato 31286, cessionário CLEOMIRA MATOS DE NOVAIS, Sepultado SANDRA MATOS DE NOVAIS MOTTA, data de sepultamento 
24/08/2014, gaveta 01, quadra 03, jazigo 2719. Contrato 36106, cessionário EDSON DA SILVA PEREIRA, Sepultado FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, data de sepultamento 25/02/2018, gaveta 01, quadra 02, jazigo 2640. Contrato 00034297T, cessionário HAROLDO PINTO FERRAZ FILHO 
E OU, Sepultado HAROLDO PINTO FERRAZ, data de sepultamento 08/12/2017, gaveta 01, quadra 02, jazigo 2654. Contrato 38027, cessionário JOSÉ BEZERRA LINS, Sepultado ARNILTON ALVES DE ANDRADE, data de sepultamento 15/05/2017, gaveta 01, quadra 02, jazigo 518. Contrato 
00030277T, cessionário JOSE GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, Sepultado VANILSON DOS SANTOS, data de sepultamento 18/01/2016, gaveta 01, quadra 02, jazigo 3125. Contrato 36655, cessionário MARCIA APARECIDA DINIZ COSTA, Sepultado JOÃO ABRELINO ALVES COSTA, 
data de sepultamento 18/11/2016, gaveta 01, quadra 02, jazigo 3962. Contrato 39215, cessionário MARCOS ALEXANDRE BERTOLAMI, Sepultado ROMEU BERTHOLAMI, data de sepultamento 04/07/2017, gaveta 01, quadra 02, jazigo 1212. Contrato 38090, cessionário VIVIANE CRUZ LINS 
E OU, Sepultado ANTONIO DE OLIVEIRA LINS, data de sepultamento 25/09/2017, gaveta 04, quadra 02, jazigo 4616. Contrato 9977, cessionário MARIA APARECIDA DA SILVA RONCALHO (FALECIDA), Sepultado ALBERTO AUGUSTO DA SILVA TRIGO, data de sepultamento 06/12/2010, 
gaveta 01, quadra 07, jazigo 2332. São Paulo, 14 de fevereiro de 2022. Memorial Parque das Cerejeiras - Comunidade Ecumênica de São Paulo.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL
RUA VIRIATO LEAO DE MOURA ,
169,  APARTAMENTO 110, TERREO , BLOCO 4 , RESIDENCIAL VILA SAO
JOSE , 32º SUBDISTRITO DE
CAPELA DO SOCORRO , VILA SAO JOSE, SAO PAULO - SP, CEP: 04836-
901
1º leilão 23/02/2022 as 10:15 horas
2º leilão 16/03/2022 as 10:15 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO
PAULO , SP
Credor Hipotecário EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA Mutuários:
ADILSON DOS SANTOS ,  CPF 948.153.808-72
NANCI FERREIRA DOS SANTOS,  CPF 014.348.558-05
ESPOLIO JOAO ALVES DA CONCEICAO,  CPF 935.246.688-87
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para
venda no 1º Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559, ou   RUA ARACI nº 162, COLINAS DE
INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B51046

16 - 17 - 18/02/2022

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 1038168-63.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABRICIO STENDARD, na forma da Lei, etc. Faz saber a 
Construtora Incon Industrialização da Construção S/A CNPJ 43.735.257/0001-02, que José Maurício Fagundes e Marcia de 
Oliveira Fagundes ajuizaram ação obrigação de fazer, objetivando seja julgada procedente, condenando a ré a cumprir com a 
obrigação legal de regularizar o habite-se do apto. 22, bloco 04 e vaga de garagem, à rua Professor Antonio Maria de Moura nº 
954-Capital,matrícula 127.707,em 10dias,sob pena de multa diária de R$5.000,00,condenando ainda ao pagamento de indeni-
zação pelos danos morais no importe de R$ 30.000,00, bem como às custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 
Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital para, no prazo de 15 dias, contestar a ação, 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.                          [15,16] 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0010531-70.2013.8.26.0009. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível -
Estabelecimentos de Ensino. Requerente: Fundação São Paulo. Requerido: Maria Edneide dos Santos. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010531-70.2013.8.26.0009. A MMª. Juiza de Direito da 3ª Vara Cível, do
Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Drª. Claudia Sarmento Monteleone, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a MARIA EDNEIDE DOS SANTOS, RG 21114147, CPF 206.241.978-32, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de Fundação São Paulo, visando ao recebimento da quantia de R$ 1.088,00 relativa ao contrato
de prestação de serviços educacionais, cujas mensalidades deixaram de ser pagas em 30/04/2009 e 30/06/2009. 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, aos 29 de setembro
de 2021.                                                                                                                                                 15 e 16 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1023990-73.2018.8.26.0001. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Prestação de Serviços. Requerente: Hospital São Camilo � Santana. Requerido: Camila Almeida Estevao.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023990-73.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da Lei, etc.FAZ
SABER a CAMILA ESTEVÃO CARVALHAIS (CPF. 318.675.448-81), que HOSPITAL SÃO CAMILO � SANTANA lhe
ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 13.013,14 (agosto de 2018),
decorrente do Resumo da Conta Hospitalar e o Recibo Provisório de Serviço n° 162066. Estando a requerida em lugar
ignorado e não sabido, 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, 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 09 de fevereiro de 2022.
15 e 16 / 02 / 2022

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL  - 45ª VARA CÍVEL  -   Praça João
Mendes s/nº - 14º andar - salas nº 1418 / 1422 - Centro - CEP 01501-900 - E-
mail: upj41a45@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº
1130278-05.2019.8.26.0100. O Dr. ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, MM
Juiz de Direito da 45ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do
Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a VALMIR BENTO DA SILVA
(CPF 061.340.708-31), que ICOMON TECNOLOGIA LTDA. lhe move ação de
PROCEDIMENTO COMUM (correu: ANIVALDO PEREIRA LACERDA) visando a
condenação no pagamento de R$ 1.500,00 (no ajuizamento) a ser atualizado e
acrescido das cominações legais, referente a danos materiais causados ao
veículo Renault Kwid, placas QNB1362, em razão de colisão provocada pelo
veículo Chevrolet Monza, placas CCE 0410, de propriedade do citando e con-
duzido de maneira imprudente pelo corréu, em acidente ocorrido em 22/03/2018.
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que,
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob
pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e ciente de que não
havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presen-
te afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 09 de fevereiro de 2022.

15  e  16/02

36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 36º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0042674-
52.2021.8.26.0100. A Dra. Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível do Foro
Central da Capital/SP, Faz Saber a Marcelo de Souza (CPF. 100.975.498-00), que a ação de Procedimento Comum,
ajuizada por Hospital São Camilo - Ipiranga, foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$
76.720,09 (outubro de 2021). Estando o executado 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. SP, 23/11/2021.                       15 e 16 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1013565-07.2020.8.26.0004. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Duplicata. Exequente: Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A. Executado: Teixeira Perus Supermercado Ltda. EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1013565-07.2020.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional
IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TEIXEIRA PERUS
SUPERMERCADO LTDA, CNPJ 19.359.782/0001-88, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte
de Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A, objetivando receber a quantia de R$ 12.377,46 (novembro de 2020), representada
pelas notas fiscais a seguir descritas: NF 013.184.195-20 28/12/2018 R$ 1.323,69; NF 013.184.196-20 28/12/2018 R$ 479,35;
NF 013.184.197-20 28/12/2018 R$ 149,62; NF 013.184.198-20 28/12/2018 R$ 336,78; NF 013.184.199-20 28/12/2018 R$
191,94; NF 013.184.200-20 28/12/2018 R$ 1.832,06; NF 013.184.201-20 28/12/2018 R$ 476,54; NF 013.184.202-20 28/12/
2018 R$ 141,01; NF 013.203.277-20 02/01/2019 R$ 522,63; NF 013.216.635-20 04/01/2019 R$ 1.451,50; NF 013.216.636-
20 04/01/2019 R$ 159,93; NF 013.216.637-20 04/01/2019 R$ 896,86 e NF 013.216.638-20 04/01/2019 R$ 1.422,57,
devidamente protestadas. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, com
fundamento no Art. 256, inciso II do CPC, para que no prazo de 3 (três) dias, a fluir dos 30 dias supra, fluindo da data da publicação
única ou, havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso III do CPC), paguem o débito, devendo o mesmo ser atualizado e acrescido
das custas e honorários na época do pagamento com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese
de integral (art. 827, § 1º, do CPC) ou ofereçam embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 231, do CPC), podendo ainda depositar
30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta dos embargos, permitirá aos
executados requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos bens
quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30
de novembro de 2021.                                                                                                                                           15 e 16 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1061296-10.2017.8.26.0002. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Cartão de Crédito. Requerente: Portoseg S/A Crédito Financiamento e Investimento. Requerido: Silvana
Piassa Xavier. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1061296-10.2017.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Soares
Fialdini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Silvana Piassa Xavier (CPF. 293.109.438-23), que Portoseg S/A - Crédito,
Investimento e Financiamento lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$
142.521,64 (novembro de 2017), decorrente do Contrato de Prestação de Serviços de Cartão de Crédito n° 4152
7401 1968 6003, administrado pelo banco ora autor. 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 na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 29 de novembro de 2021.                                                                                15 e 16 / 02 / 2022

EDITAL DE INTIMAÇÃO � CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0040755-28.2021.8.26.0100. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Cartão de Crédito. Exequente: Portoseg S/A Crédito Financiamento e
Investimento. Executado: Bento Cabral Junior. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0040755-
28.2021.8.26.0100. 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 Bento Cabral Júnior (CPF. 336.376.588-60), que a ação
de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Portoseg S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, foi
julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 299.564,20 (setembro de 2021). Estando o
executado 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 10 de fevereiro
de 2022.                                                                                                                                                              15 e 16 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1003261-79.2016.8.26.0006. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Espécies
de Títulos de Crédito. Exequente: Banco Bradesco Sa. Executado: Fênix L H Ltda e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 1003261-79.2016.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de
França, Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n°
1003261-79.2016.8.26.0006. O Dr. José Luiz de Jesus Vieira, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Penha de França/
SP, Faz Saber a Fênix L H Ltda (CNPJ nº 10.324.396/0001- 86), Leonardo do Rosário Costa (CPF. 330.110.428-29), Laerte
Florencio da Costa (CPF. 856.560.978-20) e Leandro do Rosário Costa (CPF. 330.110.188- 71), que Banco Bradesco S/A lhes
ajuizou ação de Execução, objetivando aquantia de R$ 534.567,37 (abril de 2017), representada pela Cédula de Crédito Bancário
nº 118/9475796. 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 sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado
regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de
janeiro de 2022.                                                                                                                                                     15 e 16 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1011870-23.2017.8.26.0004. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Prestação
de Serviços. Requerente: Fundação de Rotarianos de São Paulo. Requerido: Vanessa Pires. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE
30 DIAS. PROCESSO Nº 1011870-23.2017.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa,
Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VANESSA PIRES, Brasileira, CPF
318.689.778-54, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Fundação de Rotarianos de São
Paulo, objetivando condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 16.768,07 (Agosto/2017), corrigidos e acrescidos de encargos
legais, referente aos débitos relativos ao segundo semestre letivo de 2012, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais firmado entre as partes em 24/07/2009. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, com fundamento no Art. 256, inciso II do CPC 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 da data da publicação única ou, havendo mais de um, da primeira
(Art. 257, inciso III do CPC), apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pela ré, como verdadeiros,
os fatos articulados pela autora conforme previsto no artigo 344 do C.P.C., ficando advertida de que no 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 01 de fevereiro de 2022.                                                                                                        15 e 16 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1038647-09.2021.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível -
Contratos Bancários. Requerente: Fundo XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.
Requerido: Josinaldo Fernandes da Silva. 29ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP - 29º Ofício Cível - Edital de Citação.
Prazo: 20 dias. Processo nº 1038647-09.2021.8.26.0100. A Dra. Laura de Mattos Almeida, Juíza de Direito da 29ª Vara
Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Josinaldo Fernandes da Silva (CPF. 087.470.524-06), que Itapeva XI
Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (�Fundo�) lhe ajuizou ação de Cobrança, de
Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 115.262,53 (abril de 2021), decorrente do cartão de crédito Mastercard
nº 5447318360967950 de operação nº 4742000248570001326. Estando o requerido 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, o requerido será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 07 de fevereiro de 2022.                                                                             15 e 16 / 02 / 2022

A MM. Juíza de Direito da 36ª VARA CÍVEL, DO FORO CENTRAL CÍVEL, da Comarca do
Estado de São Paulos, DRA. PRISCILLA BITTAR NEVES NETTO, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a todos os que o presente edital, virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do
processo n.º 0225404-85.2008.8.26.0100, que neste juízo corre seus trâmites, processo de Ação
MONITÓRIA, em fase de cumprimento de sentença, em que é réu TIAGO DA COSTA AMORIM,
nacionalidade brasileira, CPF: 290.028.018-40, RG/RNE: 304616217 - SP, no qual o autor reque-
reu a DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da empresa THRYKON
CARGO AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA., e citação dos sócios para apresentar CON-
TESTAÇÃO, tendo em vista o réu ser sócio da empresa supracitada. Foram realizadas tenta-
tivas para localizar o réu no endereço Rua Jardimirim, 140, Conjunto 36, Apto. 130, Santa Teresinha,
São Paulo - SP, CEP 02431-020, e como esteja o mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo
possível citá-lo pessoalmente, nestas condições foi deferido a citação pelo presente edital, para
comparecer em juízo, para promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do pro-
cesso, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado
o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 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. Aos 18 de janeiro de 2022.

16  e  17/02

 
17ª VARA CÍVEL DA CAPITAL  SP  FORO CENTRAL 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038814-94.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
17ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIANA BIAGIO LAQUIMIA, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) YOLANDA YARA PEREIRA VIANNA, brasileira, Solteira, Prendas do Lar, RG 24.658,380-6, CPF 
148.756.648-42, com endereço à Rua Sampaio Ferraz, 533, Cambui, CEP 13024-420, Campinas  SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO 
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP, alegando em síntese: Cobrança de R$ 19.275,28 (12/04/2019), 
referente inadimplemento das contribuições do plano de saúde Cabesp-Família de janeiro/2016 e fevereiro/2017. 
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, 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 26 de janeiro de 2022. 
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Ocupação de UTIs para
covid-19 tende a cair pela
primeira vez em 2022
A ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) para

covid-19 no Sistema Único de Saúde (SUS) apresentou tendência de
queda pela primeira vez neste ano, segundo nota técnica divulgada
na tarde da terça-feira (15) pelo Observatório Covid-19 da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Desde o fim de 2021, a explosão de casos
provocada pela variante Ômicron aumentou progressivamente a de-
manda por vagas de internação, pressionando o SUS em diversos
estados e no Distrito Federal.

Segundo a Fiocruz, na análise realizada com base em dados de 14
de fevereiro, caiu de nove para quatro o número de estados com mais
de 80% dos leitos de UTI ocupados. Os pesquisadores consideram
que a situação é de alerta crítico quando o SUS dispõe de menos de
20% de leitos disponíveis para pacientes graves com covid-19.

Continuam na zona de alerta crítico o Rio Grande do Norte (80%),
Pernambuco (81%), Mato Grosso do Sul (85%) e Distrito Federal (99%),
enquanto Tocantins (64%), Piauí (77%), Espírito Santo (79%), Mato
Grosso (72%) e Goiás (72%) caíram para a zona de alerta intermediá-
rio, com variação entre 60% e 80% de leitos ocupados.

A Fiocruz informa ainda que 15 estados registraram ao menos
cinco pontos percentuais de queda na taxa de ocupação dos leitos.
Mesmo assim, 14 estados permanecem na zona de alerta intermediá-
rio: Rondônia (74%), Acre (63%), Pará (63%), Alagoas (60%), Sergipe
(61%), Bahia (70%), São Paulo (66%), Paraná (71%) e Santa Catarina
(71%), além dos estados já citados.

As demais unidades federativas estão fora da zona de alerta, com
menos de 60% dos leitos de UTI ocupados. A exceção é Roraima, que
não foi incluído na análise devido à grande volatilidade de
percentuais, já que tem apenas 27 leitos disponíveis.

“Embora algumas taxas de ocupação de leitos ainda estejam muito
elevadas, é um alento a percepção de que o arrefecimento da grande
onda de casos provocada pela Ômicron, sentida em dados
epidemiológicos, está começando a se refletir na diminuição da ocupa-
ção de leitos de UTI. O seguimento das taxas nas próximas semanas
deve propiciar uma visão mais conclusiva”, afirmam os pesquisadores.

A nota técnica da Fiocruz informa ainda que sete capitais estão na
zona de alerta crítico: Rio Branco (80%), Natal (percentual estimado
de 84%), João Pessoa (81%), Rio de Janeiro (81%), Campo Grande
(91%), Goiânia (82%) e Brasília (99%).

Outras 12 estão na zona de alerta intermediário. São elas: Porto
Velho (78%), Palmas (65%), Teresina (70%), Fortaleza (70%), Maceió
(69%), Salvador (69%), Belo Horizonte (75%), Vitória (78%), São Pau-
lo (64%), Curitiba (70%), Porto Alegre (63%) e Cuiabá (67%).

Cinco capitais foram consideradas fora da zona de alerta: Manaus
(54%), Macapá (52%), São Luís (49%), Recife (57%, considerando
somente leitos públicos municipais) e Florianópolis (49%).

A Fiocruz explica que Belém e Aracaju não têm disponibilizado as
taxas de ocupação, enquanto Boa Vista só tinha disponível a taxa
referente a 8 de fevereiro. (Agencia Brasil)

EBM Incorporações Ltda.
CNPJ/ME nº 03.025.881/0001-93 - NIRE nº 352.149.122-98

Extrato da 6ª Alteração e Rerrati� cação da 4ª Alteração do Contrato Social e Resolução de Sócios
Pelo presente instrumento particular: Bento Odilon Moreira Filho, RG nº 1.462.314 SSP/GO e CPF/ME nº 
440.288.571-04; Élbio Moreira, RG nº 218.708 - 2ª Via SSP-GO e CPF/MF nº 101.084.161-00; Marcello Sousa 
Moreira, RG nº 5007169 DGPC/GO e CPF/ME nº 009.088.521-00; Marcos Túlio Campos Cândido, CNH nº 
06166310920 DETRAN-GO e CPF/ME nº 018.192.491-90; e Ana Célia Carvalho de Barros Amorim, RG nº 
1.607.706 SSP/GO e CPF/ME nº 491.521.061-87, na qualidade de sócios representando a totalidade do capital 
social, decidem reti� car a 4ª alteração do Contrato Social arquivado na JUCESP sob o nº 476.150/21-8, em 
01/10/2021, procedendo da seguinte forma: 1. Da Reti� cação do Laudo de Avaliação e Rati� cação da Cisão 
Parcial: 1.1. Em 31/08/2021, foi aprovada a 4ª Alteração de Contrato Social que deliberou cisão parcial da (i) EBM 
Incorporações Centro Oeste Ltda., com sede em Goiânia/GO, na Alameda Ricardo Paranhos, S/N, Quadra 249, 
Lote 08 e 09, Setor Marista CEP 74.180-050, CNPJ/ME nº 21.121.949/0001-10 e NIRE 5220339288-7 (“EBM Cen-
tro Oeste”) e da (ii) EBM Incorporações SP Ltda., com sede em São Paulo/SP, na Rua Teodoro Sampaio, 1020, 
Sala 1303, Pinheiros, CEP 05.406-050, CNPJ/ME nº 21.121.949/0001-10 e NIRE 35.228.923/23-8 (“EBM SP” e,
em conjunto com a EBM Centro Oeste, “Sociedades Segregadas”), com a subsequente versão das respecti-
vas parcelas cindidas de seu patrimônio líquido (“Acervo Cindido”) para a Sociedade, nos termos dos Proto-
colos de Cisão Parcial, celebrados e aprovados na mesma data (conforme abaixo de� nido) (“Protocolos de 
Cisão Parcial” e “Cisão e Incorporação”). 1.2. Tendo em vista a necessidade de ajustar os valores contábeis 
decorrentes de erros formais constantes dos laudos de avaliação das Sociedades Segregadas (anexos à 4ª Al-
teração de Contrato Social da Sociedade), os sócios decidem, em ato conjunto, aprovar a reti� cação do valor 
do patrimônio líquido das Sociedades Segregadas (e, consequentemente, os termos dos Protocolos de Cisão 
Parcial) e rati� car a Cisão e Incorporação nos seus demais termos. 2. Cisão Parcial, Incorporação de Acervos 
Cindidos e Protocolo e Justi� cação: 2.1. Em decorrência das deliberações tomadas no item 1 acima, os 
sócios decidem: 2.1.1. Aprovar o (i) “Aditivo ao Protocolo e Justi� cação de Cisão Parcial da EBM Incorporações 

Centro Oeste Ltda. com Versão da Parcela Cindida para a EBM Incorporações Ltda.”, celebrado em 01/10/2021 
entre os administradores da Sociedade e da EBM Centro Oeste, o qual reti� ca os números referentes ao Acer-
vo Cindido da EBM Centro Oeste conforme novo laudo de avaliação nele anexado, e rati� ca e mantém os 
demais termos e condições da Cisão Parcial desta última, com efeitos retroativos a 31/08/2021 (“Aditivo ao 
Protocolo de Cisão Parcial CO”) e (ii) “Aditivo ao Protocolo e Justi� cação de Cisão Parcial da EBM Incorporações 

SP Ltda. com Versão da Parcela Cindida para a EBM Incorporações Ltda.”, celebrado em 01/10/2021 entre os 
administradores da Sociedade e da EBM SP, o qual reti� ca os números referentes ao Acervo Cindido da EBM 
SP conforme novo laudo de avaliação dele anexado, e rati� ca e mantém os termos e condições da Cisão 
Parcial desta última, com efeitos retroativos a 31/08/2021 (“Aditivo ao Protocolo de Cisão Parcial SP”, e em 
conjunto com Aditivo ao Protocolo de Cisão Parcial CO, “Aditivos aos Protocolos de Cisão Parcial”), ambos 
elaborados com base nos artigos 224, 225, 227 e 229 da Lei 6.404/76, conforme alterada, e nos artigos 1.116 
e 1.117 da Lei 10.406/2002, conforme alterada. Os Aditivos aos Protocolos de Cisão Parcial passam a fazer 
parte integrante deste instrumento para todos os � ns de direito como Anexo I e Anexo II, que se encontram 
a disposição na sede da Sociedade. 2.2. Adicionalmente, os sócios decidem: 2.2.1. Rati� car a contratação e 
nomeação dos peritos (i) Lucas Alkmin Simões, RG nº 3745009 e CPF/ME nº 000.117.871-71, inscrito no CRC-
-GO n.º 022200/O-5; (ii) Suelen Centeno de Faria, RG nº 4756692, e CPF/ME nº 000. 009.152.171-80, inscrito 
no CRC-GO n.º 022256/O-0; e (iii) Bruno Leonardo Nascimento da Silva Cardeal, RG nº 4181892 e CPF/ME nº 
984.450.061-34, inscrito no CRC-GO n.º 025233/O-0 (“Avaliadores”), como os contadores responsáveis pela 
elaboração (i) do laudo de avaliação a valor contábil do acervo cindido da EBM Centro Oeste vertido para a 
Sociedade (“Laudo CO”); e (ii) do laudo de avaliação a valor contábil do acervo cindido da EBM SP vertido para 
a Sociedade (“Laudo SP”, e em conjunto com o Laudo CO, “Laudos”), ambos na data base de 30/06/2021, 
conforme Protocolos de Cisão Parcial; e 2.2.2. Aprovar, sem ressalvas, (i) o Laudo CO, cuja cópia consta como 
Anexo 2.1 do Aditivo ao Protocolo de Cisão Parcial CO e (ii) o Laudo SP, cuja cópia consta como Anexo 2.1 do 
Aditivo ao Protocolo de Cisão Parcial SP, ambos preparados pelos Avaliadores na data base de 30/06/2021, de 
acordo com os balanços patrimoniais preparados pela administração das Sociedades Segregadas, segundo 
os quais os acervos líquidos cindidos a serem transferidos, e, consequentemente incorporados pela Socieda-
de, equivalem a R$ 95.743.037,89, sendo (x) R$ 77.054.307,51 referentes ao acervo líquido cindido da EBM 
Centro Oeste (“Acervo Cindido CO”) e (y) R$ 18.688.730,38 referentes ao acervo líquido cindido da EBM SP 
(“Acervo Cindido SP”, e em conjunto com o Acervo Cindido CO, os “Acervos Cindidos”). 2.2.3. Esclarecem 
os sócios que a Cisão e Incorporação não acarretou e, portanto, a reti� cação aqui contemplada igualmente 
não acarretará, aumento do capital social da Sociedade tendo em vista que (i) com a efetivação da Cisão e 
Incorporação, a parcela dos investimentos da Sociedade nas Sociedades Segregadas foram proporcional-
mente cancelados e substituídos pelos ativos e passivos que compõem os Acervos Cindidos, os quais foram 
absorvidos pela Sociedade; (ii) a Sociedade é a titular da totalidade das quotas representativas do capital 
social das Sociedades Segregadas; (iii) por força da aplicação do método da equivalência patrimonial, o valor 
contábil dos investimentos da Sociedade nas Sociedades Segregadas correspondem ao valor do patrimônio 
líquido da EBM Centro Oeste e da EBM SP; e (iv) a Cisão e Incorporação não implica qualquer incremento do 
patrimônio líquido da Sociedade. 2.2.4. Por � m, rati� car, nos termos do Artigo 229 da Lei 6.404/76, todos 
os demais termos e condições da Cisão das Sociedades Segregadas e Incorporação dos respectivos Acervos 
Cindidos pela Sociedade. 3. Aumento do Capital Social: 3.1. Ato contínuo, os sócios aprovam o aumento 
do capital social da Sociedade no montante de R$ 0,48, integralizados na presente data em moeda corrente 
nacional. 3.1.1. Consequentemente, o capital social da Sociedade passará de R$ 25.968.603,52, desprezan-
do os centavos, dividido em 25.968.603 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, nos termos da 5ª alteração 
do Contrato Social da Sociedade arquivado na JUCESP nº 979.464/21-3 para R$ 25.968.604,00, dividido em 
25.968.604 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma. 3.2. Em razão da deliberação acima, a Cláusula 5ª 
do Contrato Social passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Cláusula 5ª - O capital social da Sociedade é 

de R$ 25.968.604, dividido em 25.968.604 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada, totalmente subscrito e integra-

lizado em moeda corrente nacional e bens, assim distribuídas entre os seus sócios: Quotista - Quotas - R$; Bento 
Odilon Moreira Filho - 7.790.580 - 7.790.580,00; Élbio Moreira - 18.178.021 - 18.178.021,00; Marcello Sousa 
Moreira - 1 - 1,00; Marcos Túlio Campos Cândido - 1 - 1,00; Ana Célia Carvalho de Barros Amorim - 1 - 1,00;

Total de Quotas - 25.968.604 - 25.968.604,00. 4. Alteração e Consolidação do Contrato: 4.1. Tendo em vista 
as deliberações acima, os sócios resolvem consolidar o Contrato Social que, já incluídas as alterações pertinen-
tes, passa a vigorar nos termos da redação consolidada, que se encontra a disposição na sede da Sociedade.
São Paulo, 01/10/2021. Élbio Moreira; Bento Odilon Moreira Filho; Marcello Sousa Moreira; Marcos Túlio 
Campos Cândido; Ana Célia Carvalho de Barros Amorim. JUCESP nº 544.633/21-0 em 11/11/2021.

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código EA39-79CB-866E-5AE9.
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