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SEXTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2020 Economia

Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos
CNPJ nº 59.940.080/0001-08

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 Demonstração do Resultado dos Exercícios 2019 e 2018 Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto 
em 31 de Dezembro de 2019Passivo 2019 2018

Circulante 159.730 145.472
Fornecedores 4.834 27.764
Obrigações Trabalhistas/Tributárias 31.396 32.425
Provisões 47.537 49.811
Convênios, subvencções e projetos 75.963 35.472
Patrimônio Líquido 965.105 948.903
Patrimônio Social 948.903 653.325
Superávit/Déficit do exercício 16.202 295.578
Total do Passivo 1.124.835 1.094.375

Ativo 2019 2018
Circulante 1.042.361 985.242
Caixa e equivalentes de caixa-sem restrição 472.884 579.142
Caixa e equivalentes de caixa-com restrição 556.101 393.066
Adiantamentos 10.772 10.294
Despesas do periodo seguinte 2.604 2.739
Não Circulante 82.474 109.133
Realizável a longo prazo 7.886 7.886
Imobilizado 74.588 101.247
Total do Ativo 1.124.835 1.094.375

 2019 2018
Receita Bruta 1.669.597 251.817
Contribuições e Donativos do Brasil 177.350 251.817
Receita com Restrição 1.492.247 1.612.970
Convênios, Subvenções e Projetos do Brasil 766.639 716.649
Convênios, Subvenções e Projetos do Exterior 725.608 896.321
(-) Custos dos Projetos Sociais (1.576.446) (1.567.095)
Projeto Misereor (391.230) (402.061)
Projeto Christian Aid (51.309) (73.584)
Projeto Defensoria Pública (175.759) (189.477)
Projeto Reviravolta (747.450) (744.862)
Projeto Misereor-Quaresma  (75.525)
Projeto Ford (152.880) (81.587)
Projeto Cau (57.818) -
Superávit (Déficit) Bruto 93.151 297.692
Receitas e Despesas Operacionais (76.949) (2.114)
Despesas Administrativas (150.736) (82.161)
Receitas Financeiras 30.882 27.514
Outras Receitas 42.905 52.533
Superávit Apurado no Exercício 16.202 295.578

Atividades Operacionais 2019 2018
 Resultado do período 16.202,31 295.577,65
 Depreciação e amortização 26.659,74 26.519,85
 Superávit/Défict Ajustado 42.862,05 322.097,50
 (Aumento) Redução em adiantamentos (477,71) (10.294,26)
 (Aumento) Redução em despesas do periodo seguinte 135,52 (2.739,46)
 (Aumento) Redução em outros creditos - (7.885,83)
 Aumento (Redução) em fornecedores (21.198,95) 24.758,03
 Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões (4.232,59) 52.816,49
 Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas/tributarias (1.029,63) 32.425,32
 Aumento (Redução) em convênios/subvenções/projetos 40.670,85 35.292,65
 Aumento (Redução) em outros debitos 47,78 179,52
 Caixa Proveniente das Operações 56.777,32 446.649,96
 Fluxo de Caixa Antes dos Itens Extraordinários 56.777,32 446.649,96
 Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 56.777,32 446.649,96
Aumento nas Disponibilidades 56.777,32 446.649,96
Caixa e Equivalente de Caixa - No Início do Período 972.208,17 -
Caixa e Equivalente de Caixa - No Final do Período 1.028.985,49 972.208,17

Nota 6 - Intangível:
Descrição 2019 2018
Software 3.375 3.375
Amortização (3.375) (3.375)
Total - -
Nota 7 - Fornecedores:
Descrição 2019 2018
Serviços de terceiros 3.559 24.758
Energia elétrica - 828
Telefone 848 2.178
Fornecedores - -
Numerários em Transito 48 -
Cheques Não Compensados 180 180
Total 4.635 27.944
Nota 8 - Obrigações Trabalhistas e Tributárias:
Descrição 2019 2018
Ordenados a pagar 14.715 19.182
Inss a recolher 8.330 6.154
Fgts a recolher 3.485 3.965
Pis a recolher 471 341
Iss a recolher 239 365
Contribuição assistencial a recolher 40 40
Pis/Cofins/CSL - 254
Imposto de renda a recolher 4.115 2.124
Total 31.395 32.425
Nota 9 - Provisões:
Descrição 2019 2018
Provisão de férias 43.662 45.710
Provisão de FGTS s/férias 3.438 3.643
Provisão de PIS s/férias 437 457
Total 47.537 49.810
Nota 10 - Convênios, Subvenções e Projetos: Durante o período de 2018, a enti-
dade manteve os seguintes convênios com órgãos públicos: a) Prefeitura Municipal 
de São Paulo: por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social, através do Termo de Convênio n° 318/SMADS/2013, cujo objeto é a presta-
ção de serviço denominado de “Serviço de Inclusão Social e Produtiva para Adultos 
em Situação de Rua” com vigência de 01/04/2013 a 31/03/2018. Foi renovado em 
01/10/2018 até 30/09/2023, através do Termo de Colaboração nº 506/SMADS/2018.
Descrição 2019 2018
Saldo a receber anterior 35.293 21.368
Valores aplicados (534.526) (554.821)
(-) Valores liberados 575.197 568.746
Saldo a aplicar em 2019 75.964 35.293
b) Defensoria Pública do Estado de São Paulo: através do Convênio 02/2017, Pro-
cesso n° 2834/2017 prorrogado por 15 meses, com inicio em 04/07/18 com validade 
até 03/10/2019 (Termo de Aditamento 1), no qual a verba é aplicada integramente 
durante o exercício.
Descrição 2019 2018
Saldo a receber anterior - -
Valores aplicados 175.759 189.477
(-) Valores liberados (174.294) (172.586)
Valor a receber
Saldo a receber 1.465 16.891
Nota 11 - Patrimônio Social: Está composto pelos superávits/déficits acumulados 
ao longo dos períodos anteriores, cujos valores foram reinvestidos na ampliação e 
manutenção dos objetivos sociais da entidade, seja na ampliação e manutenção de 
suas instalações ou na prestação de seus serviços. O superávit do período está sendo 
mantido em conta específica enquanto não aprovado pela assembleia dos associa-
dos, após a sua aprovação será transferido definitivamente para conta de Patrimônio 
Social. A Entidade não remunera os membros componentes de sua diretoria, conse-
lheiros, associados ou equivalentes e não distribui ou concede vantagens sob nenhu-
ma forma. Nota 12 - Receitas: Está representada pelos valores originais, conforme 
demonstrado no quadro a seguir:
Descrição 2019 2018
a) Contribuições e donativos do Brasil 177.350 251.817
Pessoas físicas 5.628 27.257
Pessoas jurídicas 1.615 80.000
Participantes 170.107 144.560

Programa Reviravolta para População 
em Situação de Rua - O programa é para 
inclusão social da população em situação de 
rua, através de processos socioeducativos, vi-
sando a reinserção ou inserção no mundo do 
trabalho. O programa possui dois campos de 
atuação sendo: a) Uma diretamente com a po-
pulação que se encontra na rua, com possibili-
dade de participar por um período de 6 meses 
em atividades formativas, ações de cuidados 
com a saúde e assistência social e atividades 
de geração de renda por meio de reciclagem 
de materiais; b) O outro é com pessoas prove-
nientes da situação de rua, que optaram como 
forma de geração de renda pela reciclagem 
de materiais, na Coopere Centro, onde traba-
lham diariamente. Com o seu próprio rendi-
mento na Coopere Centro essas pessoas têm 
organizado a vida pessoal e familiar. Toda a 
gestão é de responsabilidade da coordenação 
Coopere-Centro que é autônoma, com apoio 
e assessoria do CGGDH

Smads 747.450 744.862

Programa Mulheres em Luta enfrentam as 
desigualdades de gênero e Violências - O 
programa visa contribuir com o empodera-
mento das mulheres de base e lideranças 
que estão em áreas de conflitos fundiários ou 
na efetivação do direito ao trabalho digno da 
região central e periférica de São Paulo para 
que tenham maior capacidade no enfrenta-
mento da desigualdade de gênero, violências 
e criminalizações e tenham papeis protago-
nistas na afirmação dos direitos. O programa 
tem como principais atividades visitas de cam-
po, formação por meio de oficinas reuniões, 
encontros, seminários e curso, diagnostico 
participativo, articulações com lutas das mu-
lheres, da questão racial e contribuições na 
luta por defensores dos direitos Humanos.

Fundação 
Ford 152.880 81.587

Total 1.518.629 1.569.006
Nota 14 - Seguros: Para atender medidas preventivas, a Entidade, a seu critério, 
procede à contratação de seguro do seu veículo, em valores considerados suficientes 
para a cobertura de eventuais sinistros. Nota 15 - Benefícios Fiscais: A entidade, 
na condição de entidade sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, nos termos da 
legislação vigente, se beneficiou do não recolhimento de tributos e contribuições. O 
quadro a seguir apresenta os principais benefícios:
Descrição Valores Estimados
 2019 2018
CSLL - Contribuição social sobre lucro líquido 9% 1.458 26.602
COFINS - Contribuição social sobre o faturamento 3% 486 58.345
Cota patronal da contribuição ao Instituto Nacional
 do Seguro Social - INSS 148.443 152.026
Nota 16 - Autorização para Conclusão das Demonstrações Contábeis: A diretoria 
da Entidade, declara que as informações relativas ao período-base 2019, enviadas 
a contabilidade para escrituração eelaboração das demonstrações contábeis, são 
fidedignas, e ciente dos impactos nas demonstrações, sendo de nossa inteira respon-
sabilidadetodooconteúdodobancodedadosearquivoseletrônicosgeradosproveniente-
da nossa documentação enviada a contabilidade. Sendo assim a mesma diretoria 
autoriza a conclusão das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
do período findo em 31 de dezembro de 2019

Nota 1 - Contexto Operacional: O Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos 
é uma associação civil e sem fins lucrativos. Sua missão é contribuir à integração e 
inclusão social de moradores e moradoras de cortiços, favelas, habitações precárias, 
pessoas em situação de rua e catadores de matérias recicláveis, visando a melhorar 
suas condições de vida por meio de processos de educação popular, defesa dos direi-
tos e intervenção em políticas públicas prioritariamente a região central de São Paulo, 
de modo a favorecer a construção de uma sociedade justa e solidária. A Entidade foi 
declarada de Utilidade Pública Municipal através do Processo n° 2015- 0.264.874-
8, possui inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS) de São 
Paulo n° 161/2011, certificado no Cents - Cadastro Único de Entidades Parceiras do 
Terceiro Setor através do Decreto Lei n° 52.830 de 01/12/2011, Certificado no CRCE 
- Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades n° 1346/2013 e Certificado de 
Credenciamento de Organização de Assistência Social n° 26.246. A Entidade possui 
a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social, concedida em 26 de 
março de 2018 pela Portaria n° 62/2018 do Ministério de Assistência Social e Com-
bate a Fome, protocolizada sob n° 71000.080503/2017-55. Nota 2 - Apresentação 
das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas se-
gundo as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem, além das disposições 
da legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos contábeis - CPC. As alterações trazidas 
pela Lei número 11.638/07 e pela Lei número 11.941/009 à Lei número 6.404/76 estão 
sendo observadas integralmente e adotadas quando aplicável. Foi adotada, também, 
a Resolução dos Conselhos Federal de Contabilidade 1.409/2.012, que se refere à 
ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, a qual trata em específico dos 
aspectos contábeis das entidades sem fins lucrativos. Nota 3 - Principais Políticas 
Contábeis: Dentre as principais políticas contábeis adotadas para a preparação das 
demonstrações contábeis ressaltamos. a) Apuração do Resultado: As receitas com 
contribuições e donativos foram reconhecidas por seus valores originais e de acordo 
com sua realização financeira, as demais receitas contratuais foram reconhecidas 
por seus valores originais e de acordo com sua competência. As despesas foram 
reconhecidas por seus valores originais e de acordo com sua competência. b) Caixa e 
Equivalentes de Caixa: O caixa e equivalentes de caixa incluem os saldos em caixa, 
bancos contas movimento e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos aufe-
ridos até a data do balanço, as quais não superam os respectivos valores de mercado. 
c) Imobilizado: Está demonstrado pelo valor de aquisição e ajustado por deprecia-
ções calculadas pelo método linear. d) Intangível: Está demonstrado pelo valor de 
aquisição e ajustado por amortizações calculadas pelo método linear. e) Direito de 
Férias adquirido e Encargos Sociais: Foram constituídas com base no regime de 
competência, observando as férias transcorridas e ainda não gozadas, num montante 
julgado suficiente para cobertura das obrigações com férias dos seus funcionários, 
apropriadas até a data de encerramento do balanço. Essas provisões foram calcula-
das partindo do número de dias de férias, convertidos para valor em moeda pelo sa-
lário atual de cada funcionário, acrescido dos encargos mais um terço constitucional, 
conforme legislação trabalhista em vigor. Nota 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa:
Descrição - sem restrição 2019 2018
Caixa 585 102
Bancos conta movimento - 44
Aplicação financeira 212.990 319.826
Total 213.575 319.972
Descrição - com restrição 2019 2018
Caixa 7.591 7.049
Bancos conta movimento 7.735 35.779
Aplicação financeira 800.054 609.408
Total 815.380 652.236
Nota 5 - Imobilizado:
Descrição 2019 2018
Móveis e Utensílios 47.041 47.041
Aparelhos e Instrumentos Musicais 1.890 1.890
Computadores e Impressoras 52.760 52.760
Máquinas e Equipamentos 11.030 11.030
Instalações em Geral 850 850
Veículos 103.900 103.900
Depreciação (143.610) (116.224)
Total 74.588 101.247

Demonstração da Mutação do Patrimonio Líquido
 Patrimonio Resultado
Histórico Social do Período Total
Saldo em 31/12/2018 653.325,64 295.577,65 948.903,29
Incorporação no Patrimonio Social 295.577,65 (295.577,65) -
Superávit/Défict do Periodo - 16.202,31 16.202,31
Saldo em 31/12/2019 948.903,29 16.202,31 965.105,60

b) Receitas com restrição - Brasil 766.639 716.648
Prefeitura Municipal de São Paulo 534.526 544.062
Defensoria Pública 174.294 172.586
Projeto CAU 57.818 -
c) Receitas com restrição - Exterior 725.608 896.321
Christian Aid 184.360 114.608
Projeto PAD 48.650 -
Misereor 472.795 499.950
Misereor - Quaresma - 36.369
Projeto Michigan 19.803 40.694
Projeto Ford - 204.700
d) Outras Receitas 73.787 80.048
Receita Financeira 30.882 27.327
Ressarcimento de Despesas 39.241 50.162
Outras Receitas 3.664 2.559
Total 1.743.384 1.944.834
Nota 13 - Projetos de Assistência Social: Em atendimento aos seus objetivos 
estatutários, e em aderência aos preceitos estabelecidos na Lei 12.101/2009, pelo 
Decreto 8.242/2014 e pela Lei 12.868/2013, a entidade aplicou uma parcela subs-
tancial dos seus recursos em projetos de assistência social. O Centro Gaspar Garcia 
está organizado em programas, projetos e ações estratégicas transversais de forma 
que favoreça o desenvolvimento das atividades, melhoria das condições de vida dos 
públicos beneficiários e monitoramento dos objetivos. Atualmente, são as seguintes 
ações em funcionamento: a) Programa Moradia Digna e Direito à Cidade; b) Projeto 
Trabalhadoras Informais e Direito à Cidade; c) Programa Reviravolta da População 
em Situação de Rua; d) Programa Mulheres em Luta enfrentam as desigualdades 
de gênero e Violências
CUSTO DOS PROJETOS SOCIAIS 2.019 2.018
Programa Moradia Digna e Direito à Cidade 
- As ações são para que a população de baixa 
renda que mora em situação de precariedade 
melhore as suas condições de moradia com 
atividades do acesso à justiça por meio de ad-
vogado, formação de lideranças, mediação de 
conflitos, enfrentamento de conflitos fundiá-
rios, assessoria aos movimentos de moradia 
e intervenção em políticas públicas. Anual-
mente, o CGGDH acompanha cerca de 300 
ações judiciais, entre individuais e coletivas. 
O trabalho ocorre na sede do Centro Gaspar 
Garcia e algumas vezes nos espaços dos 
movimentos de moradia ou das comunidades.

Misereor 391.230 402.061
Defensoria 

Pública 175.759 189.477

Misereor 
(Quaresma) - 75.525

Trabalhadores Informais Ambulantes e o 
Direito à Cidade - A atuação é com os tra-
balhadores e trabalhadoras ambulantes de 
baixa renda, para que possam realizar o tra-
balho de forma digna e tenha os seus direitos 
respeitados.
O CGGDH está presente nos locais de traba-
lho dos ambulantes e também realiza atendi-
mentos na sede da entidade. Dentre as várias 
ações tais como: orientações jurídicas, orien-
tações sociais, ação civil pública pelo direito 
ao trabalho, proposições de políticas públicas, 
formação de lideranças. Será priorizado o 
fortalecimento do Fórum dos Ambulantes para 
que sejam protagonistas da luta por direito ao 
trabalho e direito à cidade e nos diálogos com 
atores públicos. Também serão priorizadas 
ações com mulheres ambulantes, com foco 
em gênero e direito ao trabalho devido a si-
tuação de maior vulnerabilidade.

Christian Aid 51.310 73.584

Francisco de Assis Comarú - CPF 103.070.748-03 - Coordenador Geral
Leonel Antonio Barbosa - TC.CRC.1SP128591/0-2 - CPF 895.764.548-91

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0007048-93.2003.8.26.0005 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - 
São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a NELSON ANTONIO SCHEFFEL SILVA, 
CPF 268.183.958-05, com endereço à Rua João 
Teixeira de Araújo, 90, Alpes Suíços, CEP 55645-048, 
Gravata - PE, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Secid - 
Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/A 
Ltda., Havendo nos autos penhora de valor de R$ 
1.213,59 junto à Caixa Econômica Federal, pelo sistema 
Bacenjud, ficando intimado do prazo legal de 15 dias 
para apresentação de embargos à execução, bem como 
indicar bens passíveis de penhora, até o valor restante 
do débito, descontado o valor penhorado: R$ 5.795,00. 
Será o presente edital publicado na forma da lei.

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1087897-79.2019.8.26.0100. O Dr. Henrique Dada Paiva, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível 
Central/SP.Faz saber a Kairós Mais Itaquaquecetuba Residencial SPE Ltda.CNPJ 22.526.615/0001-99,que Construtora S 
Queiroz Ltda. ajuizou ação obrigação de fazer, objetivando seja julgada procedente, condenando a Ré na imediata entrega dos 
imóveis à autora, unidades autônomas 27; 61; 94 e 127, integrantes do empreendimento imobiliário à Estrada do Pinheirinho 
s/n, Itaquaquecetuba/SP, livres e desimpedidos de quaisquer ônus, ou ainda, seja arbitrado alugueis para cada unidade não 
entregue no valor de R$ 1.000,00, condenando a ré nas custas e 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.                                    [18,19] 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1025558-13.2017.8.26.0405. Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordi 
nária. Requerente: Odenil Nunes Pereira. 6ª Vara Cível. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos 
da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1025558-13.2017.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro 
de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a).Renata Soubhie Nogueira Borio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)MARIA 
OLINDA CERQUEIRA, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Odenil Nunes Pereira ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando usucapir uma casa residencial situada 
na Avenida Marechal João Batista Mascarenhas de Moraes, n. 1.230, Vila Quitaúna, Osasco-SP, e seu respectivo terreno 
representado por parte do lote 16, da quadra n. 127, medindo 5,00 metros de frente para a Avenida Marechal João Batista 
Mascarenhas de Moraes, lado par; 42,17 metros do lado direito de quem da avenida olha para o terreno confrontando com 
parte do lote n. 05 e casa n. 1228 da mesma avenida; 42,22 metros do lado esquerdo, confrontando com parte do lote n. 16 
e casa n. 1232 da mesma avenida; 4,79 metros nos fundos, confrontando com córrego, encerrando a área de 206,60 m2, 
cadastrado na Prefeitura de Osasco, através da inscrição cadastral sob nº 23241-11-87-0171-00-000-01, e cadastro do imó-
vel nº 1077300000, (CDC), alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edi-
tal para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestarem 
a ação. 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 Osasco, aos 
14 de maio de 2019 , 

 
 

1ª VC - Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001782-
09.2020.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
GUSTAVO SIMAS, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Consignação Em Pagamento por 
parte de Diego Armando de Melo, alegando em síntese: para colocar a disposição do consignado o 
valor do titulo descrito como sendo cheques nº 000013 e nº 000014 ambos no valor de R$ 400,00 
(quatrocentos reais) sacado contra o banco Santander, a fim de obter a quitação da divida e o 
cancelamento definitivo da restrição junto ao serasa. A citação regular do requerido para levantar a 
quantia ou oferecer resposta e, ao final, a procedência do pedido, com a conseqüente declaração da 
extinção da obrigação entre as partes. 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 21 de fevereiro de 2020. 

2ª VC - Osasco. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002480-02.2020. 
8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, 
Dr(a). MARIO SERGIO LEITE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SILVANO DE SOUSA 
BARROS, CPF 786.364.003-25, com endereço à Av. Getúlio Vargas, 995, Canto do Buriti, CEP 
64890-000, Canto do Buriti - PI que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por FIEO Fundação Instituto de Ensino para Osasco - UNIFIEO, foi 
determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
15.127,54 (valor em 31/01/2020), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 
 

 
 

19ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1025284-
23.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) DROGARIAS DROGAVERDE LTDA, CNPJ 43.565.894/0001-70, com endereço à Rua Ismael 
Neri, 231, bloco 01 - apto. 20, Agua Fria, CEP 02335-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum Cível por parte de America Net Ltda, objetivando a condenação 
da ré ao pagamento da quantia R$31.576,00, acrescidos de atualização desde a data do débito, 
juros e honorários advocatícios, referente as faturas 31939096, 31939097, 31939098, 31939099, 
31939100, 31939215, 31939216, 31939217, 31939218, 31939219, 32200938, 32200939, 32300656, 
32300657, 32411241, 32411572, 33311481, 33311574, 33312100 e 33312139 . 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 17 de dezembro de 2019. 

 

 
 

3ª VC – Carapicuíba. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001368- 
56.2020.8.26.0127 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Leila França Carvalho Mussa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JUSCELINO 
LOPES DA SILVA, CPF 309.220.058-69, com endereço à Travessa Pequia, 1716, Vila Silviania, 
CEP 06381-090, Carapicuiba - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por FIEO - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO - UNIFIEO. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 21.996,26 (vinte e um mil 
novecentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos) , devidamente atualizada, sob pena de 
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Carapicuiba, aos 27 de fevereiro de 2020.  

 
 
 
 
 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0003414-76.2019.8.26.0604. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Sumaré, Estado de São Paulo, Dr(a). Rafael Carmezim Camargo Neves, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CAROLINA DA SILVA CAMPOS, Brasileiro, RG 44.945.635-3, CPF 373.623.798-
70 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Casa de Nossa Senhora 
da Paz - Ação Social Franciscana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 14.757,70, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de 
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sumaré, aos 28 de janeiro de 2020. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0014299-11.2019.8.26.0068. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIA
ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CAO MIAO XIAN,
Brasileiro, Comerciante, RG V301563-F, CPF 224.210.268-06, que por este Juízo, tramita de uma ação
de Cumprimento de Sentença, movida por SOCIEDADE EDUCACIONAL BRICOR LTDA. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 73.069,48 (outubro/19), devidamente atualizada, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos,
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 05 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1010021-91.2016.8.26.0152. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Diógenes
Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rodrigo Gil Prieto
Alonso, RG 27924635, CPF 269.942.928-78, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de
Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda., objetivando a cobrança de R$ 19.409,31
(novembro/2016), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo
de 2012. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de
pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso
de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 30 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1043877-24.2016.8.26.0224. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Artur Pessôa De
Melo Morais, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SOCORRO MARIA MESQUITA LIMA, Brasileiro,
CPF 135.674.448-67, com endereço à Rua Caninde de São Francisco, 334, Jardim Arapongas, CEP
07210-220, Guarulhos – SP, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação
Fiduciária por parte de ITAÚ UNIBANCO S/A, alegando em síntese: relativa ao veículo marca Fiat,
modelo Punto ELX 1.4, vermelho, ano 2008, placa EBS 4914, chassi 9BD11812181043795, apreendido
em 16.12.2016, haja vista o inadimplemento das parcelas oriundas da cédula de crédito nº 30759-
343043899. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo
de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não
sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Guarulhos, aos 10 de fevereiro de 2020.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL – PRAZO DE 15 DIAS - 11º OFICIAL DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS DA CAPITAL, por seu Oficial, PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal 
nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.252.793, em 31 de 
janeiro de 2019, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO 
(Usucapião Extraordinário – Art. 1.238 CC), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, 
apresentados por NADJAIR DINIS BARBOSA, brasileiro, corretor de seguros, portador da Cédula de Identidade RG nº. 
24.115.716-X/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 054.667.668-52, e sua esposa, com quem é casado sob o regime da 
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº. 6.515/77, ANA CRISTINA DI FELIPPO BARBOSA, brasileira, pedagoga, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº. 23.293.457-5/SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 118.318.498-01, residentes 
e domiciliados nesta Capital na Rua Brentano, nº. 401, apartamento nº. 61, bairro Vila Hamburguesa, CEP: 05302-041, 
os quais alegam deter a posse manda e pacífica com animus domini, desde 11 de janeiro de 1993, sobre o IMÓVEL 
situado na Rua Ítalo Betarello, nº. 44, correspondente a parte do lote 07 da quadra nº. 04 do loteamento denominado 
Jardim Samara, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, com a área construída de 107,23m², e área de superfície de 127,29m², 
cadastrado na Municipalidade de São  Paulo pelo  contribuinte, em área maior, sob o nº. 168.032.0016-2, imóvel esse que 
se acha registrado, em área maior, conforme as Transcrições nºs. 70.438; 88.176 e 133.107, todas deste registro, sob 
a titularidade dominial dos Espólios de SAID RACHID SAMARA, JOÃO GABRIEL COMPRIDO e Espólio de SAMIE – ou 
SAMIA SAMARA GABRIEL. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento 
Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou o(s) notificando(s), 
Espólio de SAID RACHID SAMARA – representado pelo inventariante RUBENS SAMARA; Espólio de JOÃO GABRIEL 
COMPRIDO e Espólio de SAMIE – ou SAMIA SAMARA GABRIEL – representados pelo inventariante GABRIEL 
JOÃO GABRIEL COMPRIDO; JOSE RAYMUNDO NOTATO, MIRIAM APARECIDA SOARES PEREIRA DOS SANTOS, 
JULIO BOQUETE SOUTO e IVONE MIRANDA DE OLIVEIRA, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  
fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) 
e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço 
editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do 
Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por 
escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e 
passado no 11º. Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 17 de março de 2.020. O Oficial.

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 9ª VARA CÍVEL. Edital de Citação - Prazo de 
20 dias. Processo n° 1081402-53.2018.8.26.0100. O M.M. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro 
Central da Capital/SP, Dr. Rodrigo Galvão Medina, na forma da Lei, FAZ SABER à Sabtex Indústria 
e Comércio Ltda - CNPJ nº 14.385.585/0001-10, que Domed Produtos e Serviços Ltda lhe ajuizou 
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, obje-
tivando a declaração de inexistência e inexigibilidade de débitos descritos nas duplicatas mercantis nº 
12825/B, 12825/C e 12825/D lançadas indevidamente à negativação e protesto, além de reparação 
civil por danos morais pela negativação indevida e, tutela de urgência para retirada dos referidos 
apontamentos nos cadastros negativos. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por 
edital para os atos e termos da ação proposta, com prazo de 20 dias. Na ausência de resposta será 
nomeado curador especial. NADA MAIS. São Paulo, 27.01.2020.

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1040755-71.2018.8.26.0114. Classe-Assunto: Usucapião-Usucapião Ordi 
nária Requerente Newton César Boarati e outro 9ª Vara Cível. Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Edital de Citação. 
Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1040755-71.2018.8.26.0114.  O MM. Juiz 
de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Francisco José Blanco Magdalena, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber aos réus ausentes,incertos, desconhecidos,eventuais interessados, bem como seus côn 
juges e/ou sucessores, que Newton César Boarati, CPF 116.571.348-90, e Cleunice de Oliveira Luiz Boarati, CPF 
280.607.108-93, ajuizaram ação de Usucapião, visando a procedência do pedido, para que seja declarado o domínio 
dos requerentes no imóvel sito à Rua Irmã Vanira Varassin, 445, Parque Santa Barbara, Campinas-SP, objeto da Ma 
trícula de nº63.160, registrado junto ao 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas-SP. Alegam posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramenciona dos para,  
no prazo de 15(quinze)dias úteis, a fluir após o prazo de 20dias do presente edital. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 06 de março de 2020. 
Eu,Renata Carolina dos Reis, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. Eu,Miriam Rodrigues Sanches Serra, Coordena 
dora, conferi.  

41ª VC – Capital. EDITAL DE CITACÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 1096182-32.2017. 
8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. 
MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSE ROBERTO AIDAR, 
CPF 467.263.228-87 e RAFAEL GOULART AIDAR, CPF. 247.201.668-90 que foi requerida a 
desconsideração de personalidade jurídica de STREET WAY INDÚSTRIA E COMERCIO DE 
CALÇADOS LTDA EPP (CNPJ 06.186.495/0001-71) para a inclusão dos sócios no polo passivo 
da ação de Procedimento Comum, proposta por PONTTNEI CONFECÇÕES E COMÉRCIO 
LTDA. Estando os réus em lugar ignorado, foi determinada a 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, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados 
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS-PROCESSO Nº 1035711-79.2019.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
de Falências e Recuperações Judiciais,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).MARCELO BARBOSA SACRAMONE, 
na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) ANCORBRAS GEOTÉCNICA E FUNDAÇÕES LTDA, CNPJ 13.102.953/0001-02, com 
endereço à Rua Americo Brasiliense,1479, Conj 43, Chacara Santo Antonio (Zona Su, CEP 04715-003, São Paulo - SP, que lhe 
foi proposta uma ação de Pedido de Falência por parte de Fd Transporte Ltda Epp,com fundamento no artigo 94, I, da Lei 
11.101/2005,por impontualidade no pagamento da(s) duplicata(s) n.º4662B,5894A,5934A, 5894B, 5973, 5934B, 5894C, 5934C, 
que totalizam o valor de R$ 60.500,01, devidamente protestada(s). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por 
edital, para que em 10 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98, parágrafo único da 
Lei 11.101/2005, depositar a quantia correspondente ao total do crédito reclamado, que deverá ser atualizado até a data do 
depósito com juros ecorreção monetária, acrescida de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 
10% do valor do débito, sob pena de decretação da falência. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado 
na forma da Lei. NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de fevereiro de 2020.                                [19,20] 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1097836-25.2015.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,Dr(a). LEILA HASSEM 
DA PONTE, na forma da Lei, etc. Faz Saber a YHURI RODRIGUES DE SOUZA (RG nº43.933.647-8 
e do CPF/MF nº 329.704.308-35), que QFGV SOLUÇÕES LTDA. ME, lhe ajuizou ação de Cobrança, 
de Procedimento Comum, objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.113,67 (Hum mil,cento e treze 
reais e sessenta e sete centavos), atualizado até o mês de Agosto de 2015,referente ao Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais firmado com a SECID Sociedade Educacional Cidade de São 
Paulo Ltda., do curso de GESTÃO DEPRODUÇÃO e recebeu o CA nº 2138191-6, não cumprindo com 
os pagamentos dos mesde JUNHO ano letivo 2011. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida 
a citaçãopor edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de 
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Será o presente, afixado e publicado.. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de junho de 2019. 

 

DELTA 3 VIII ENERGIA S.A.
CNPJ nº 15.190.472/0001-21 - NIRE 35.300.434.897

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2019
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 11 de dezembro de 2019, às 13h00, na sede social da Delta 3 VIII Energia S.A. (“Companhia”), 
localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, 6ª Andar, parte, Vila Nova 
Conceição, CEP 04.543-900. 2. Convocação: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia, 
nos termos do artigo 124, § 4º da Lei das S.A. 3. Presença e Instalação: Verificada a presença de acionista representando a totalidade 
do capital social, conforme assinatura aposta ao final da presente ata e constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas da 
Companhia. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Andrea Sztajn e secretariados pelo Sr. Thiago Trindade Linhares. 5. Ordem 
do Dia: Instalada a Assembleia, o acionista detentor da totalidade das ações da Companhia presente deliberou: (iv) aprovar redução do 
capital social da Companhia nos termos do artigo 173 da Lei das S.A.; (v) alteração estatutária decorrente da deliberação contida no 
item anterior; e (vi) autorização aos Diretores da Companhia a para praticar todos os atos necessários à implementação e formalização 
das deliberações aprovadas. 6. Deliberação: Instalada a assembleia geral e sendo dispensada a leitura dos documentos e propostas 
constantes da ordem do dia, o acionista detentor de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia deliberou, 
sem quaisquer ressalvas ou restrições 6.1 Aprovar a redução ao capital social da Companhia, no total de R$ 1.465.066,20 (um milhão, 
quatrocentos e sessenta e cinco mil, sessenta e seis reais e vinte centavos), sem o cancelamento de ações, mediante restituição deste 
montante aos seus acionistas, uma vez que a administração da Companhia entende ser o atual capital social excessivo aos seus objetivos 
sociais, nos termos do artigo 173 da Lei das S.A. 6.1.1 Em decorrência da referida redução, o capital social da Companhia, atualmente 
no valor de R$ 66.738.059,69 (sessenta e seis milhões, setecentos e trinta e oito mil, cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), 
passará a ser de R$ 65.272.993,49 (sessenta e cinco milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta 
e nove centavos), dividido em 46.593.289 (quarenta e seis milhões, quinhentas e noventa e três mil, duzentas e oitenta e nove) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 19.023.340 (dezenove milhões, vinte e três mil, trezentas e quarenta) ações preferenciais, 
nominativas e sem valor nominal. 6.1.2 Em razão de a Companhia não possuir Conselho Fiscal instalado, não se faz necessária à 
manifestação deste com relação à aludida redução de capital. 6.2 Em virtude do acima deliberado, o “caput” do artigo 4º do estatuto 
social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capital social da Companhia é R$ 65.272.993,49 (sessenta 
e cinco milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos), dividido em 46.593.289 
(quarenta e seis milhões, quinhentas e noventa e três mil, duzentas e oitenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 
19.023.340 (dezenove milhões, vinte e três mil, trezentas e quarenta) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, totalmente 
subscrito e integralizado.” 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, 
foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme disposto no artigo 130, §1º da Lei das S.A., 
que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Andrea Sztajn (Presidente); Thiago Trindade Linhares (Secretá-
rio). Acionistas Presentes: Omega Energia e Implantação 2 S.A. (representada por Andrea Sztajn e Thiago Trindade Linhares). Certifico 
que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, 11 de dezembro de 2019. Mesa: Assina o documento de 
forma digital: Andrea Sztajn – Presidente. Assina o documento de forma digital: Thiago Trindade Linhares – Secretário.

Processo 1060888-84.2015.8.26.0100 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito - Banco 
Bradesco Cartões S.A. - Colchões Monzart e Estofados Eireli - ME - EDITAL DE CITAÇÃO - 
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1060888- 84.2015.8.26.0100 ordem 1162 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ ANTONIO 
CARRER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) COLCHÕES MONZART E ESTOFADOS EIRELI - 
ME, CNPJ 04.842.930/0001-43, com endereço à Avenida Rangel Pestana, 2456, Bras, CEP 03002-
000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Banco Bradesco Cartões S.A., alegando em síntese: para declarar rescindido o contrato de 
empréstimo pactuado Cartão de Crédito/Compra Contrato nº 4551870500756706; e demais 
números (eventuais outros plásticos), da Bandeira: VISA, produto: VISA Empresarial Internacional 
pelo inadimplemento da demandada, bem como condena-la ao pagamento de quantia de R$ 
69.509,98 (02/05/2015). 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, a 
fluir após o prazo de 20 dias supra, ofereça resposta, 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.  

GAZETA SÃO PAULO 19 E 20/03/2020 

BRAVO ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ 01.759.112/ 0011-65  - NIRE 359.046.040.20
REG INTERNO, TARIFA E MEMORIAL DE ARMAZÉM GERAL - ATO Nº 01 de 02 de Janeiro de 2020.

A Procuradora Juliana Riesz Freitas, torna público: REGULAMENTO INTERNO BRAVO ARMAZÉNS GERAIS LTDA. Filial - CNPJ/MF 
01.759.112/0011-65 e NIRE 359.046.040.20 Av. Parque Industrial, nº 580, Bairro Jardim Bela Vista, CEP: 13.175-070, Sumaré - SP. Artigo 
1º - Serão recebidas no Armazém mercadorias disciplinadas pelo Decreto 1102 de 1903 e pela IN DREI 17/2013, paletizadas e blocadas, 
tais como, defensivos agrícolas. Artigo 2º - Aos depósitos de mercadorias não granuladas deverá haver a assinatura pelo depositante ou 
de seu respectivo preposto em guia especial de modelo próprio do Armazém, na qual será discriminado o seguinte: A) Nome e domicílio 
do proprietário das mercadorias; B) Quantidade, classificação, marca e peso das mercadorias; C) Estado de acondicionamento dos 
invólucros; D) Prazo de armazenamento e, E) À ordem de quem ficarão as mercadorias depositadas. Artigo 3º - As mercadorias podem 
ser depositadas em lotes e cada lote terá um número ou marca que será declarado nos títulos emitidos. Artigo 4º - Ao depositante das 
mercadorias o Armazém Geral entregará o recibo previsto no art. 6º do Decreto 1102/1903 e ainda, a pedido do depositante, os títulos 
disciplinados pelo Capítulo II do referido Decreto. Artigo 5º - Os recibos de depósito ou de conhecimento de depósito serão assinados pelo 
Fiel Depositário e sócios, permitindo-se em relação aos sócios a representação por procurador, desde que o instrumento seja subscrito 
pelo respectivo sócio. Artigo 6º - Quando houver a pedido do depositante e após a emissão dos títulos, serviços que possam alterar a 
quantidade ou a marca das mercadorias, o Armazém Geral só os exercitará mediante prévia devolução dos citados documentos para 
serem substituídos. Parágrafo único - As despesas relativas ao ato correrão por conta do depositante ou mediante prévia autorização 
bancária no caso de existir financiamento das mercadorias. Art. 7º - Poderá ser determinada fiança pelos sócios aos funcionários do 
Armazém, de acordo com as suas responsabilidades e conforme os cargos que ocupem. Art. 8º - O horário de funcionamento do Armazém 
é de segunda-feira a quinta-feira das 08h às 12h e das 13h01min às 18h. Sextas feiras das 08h às 12h e das 13h01min às 18h. Art. 9º - As 
hipóteses não disciplinadas pelo presente Regulamento serão regidas nos exatos termos do Decreto Federal 1.102/1903 e da IN/DREI 
17/2013, tendo em vista que ambos disciplinam a matéria de maneira exaustiva quanto à responsabilidade, obrigações, prazos e condutas 
vedadas. Assim também, poderão ser disciplinadas pelos usos, costumes e praxes comerciais, desde que não contrários às normas legais 
vigentes. Sumaré, 03 de outubro de 2019. BRAVO ARMAZÉNS GERAIS LTDA Deyse Dias Procuradora. TARIFA REMUNERATÓRIA 
BRAVO ARMAZÉNS GERIAS LTDA. Filial - CNPJ/MF 01.759.112/0011-65 e NIRE 359.046.040.20 Av. Parque Industrial, nº 580, Bairro 
Jardim Bela Vista, CEP: 13.175-070, Sumaré - SP 1) Da Armazenagem. Tonelada / Mês: .........................R$1,14 Palete / Mês: .........................
R$30,00 Preço mínimo por Palete / Mês.........................R$500,00. 2) Armazenagem e Seguro Quinzena ou Fração .........................R$0,057. 
Ad-Valorem por R$1.000 .........................R$1,00. 3) Emissão de conhecimento de depósito Por tíitulo .........................R$3,50 4) Mão de obra, 
pesagem, movimentação interna, carga/descarga mudança interna.........................R$14,00/Ton. Sumaré, 03 de outubro de 2019. BRAVO 
ARMAZENS GERAIS LTDA. Deyse Dias Procuradora. MEMORIAL DESCRITIVO/ DECLARAÇÕES BRAVO ARMAZÉNS GERIAS 
LTDA. Filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.759.112/0011-65 e na Junta Comercial sob o NIRE 35.904.604.020, localizada na Av. Parque 
Industrial n.º 580, Bairro Jardim Bela Vista, Sumaré/SP, CEP: 13.175.070. Atividade Principal: Armazéns Gerais com emissão de warrants. 
Capital social da matriz: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) Capital social da Filial: sem capital social destacado. Capacidade 
do armazém: 14.000 m². Natureza e Discriminação das mercadorias armazenadas: mercadorias admitidas pelo Decreto 1102 de 1903, 
quais sejam, defensivos agrícolas. Comodidade: o Armazém possui condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural e 
funcional, com condições de uso imediato, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como os serviços propostos no 
regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo técnico. Segurança: o Armazém possui iluminação antiexplosão e sistema 
integral e completo de combate a incêndio. Operações e Serviços: a atividade de Armazém Geral praticada pela sociedade empresária 
compreende na carga e descarga de mercadorias paletizadas e blocadas, bem como a movimentação interna das mesmas, nos termos 
do Decreto 1102/1903 e da IN DREI 17/2013. Horário de funcionamento do Armazém Geral: Segunda a Quinta das 08h às 18h, Sexta 
das 08h as 17h e aos Sábados das 08h às 12h. Equipamentos: Empilhadeiras elétricas retrateis Still e Lind 1.700 kg = 1. Equipamentos 
transpaleteiras elétricas Still. e Lind 2.700 kg = 5. Empilhadeira combustão GLP Still 2.500 kg =3. Sumaré, 03 de outubro de 2019. BRAVO 
ARMAZÉNS GERAIS LTDA. Deyse Dias Procuradora. Documentos registrados na JUCEMG sob o n. 7534517 e na JUCESP sob o n. 
35.379/20-0. Juliana Riesz Freitas - Procuradora. DAT: 03/10/2019. ASS: Sra. Juliana Riesz Freitas. CAR: Procuradora.

Lucas 2x9 ANJ - 18/03/2020

17ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1121989-20.2018.8.26.0100. O Dr. Aléssio Martins Gonçalves, Juiz de 
Direito da 17ª Vara Cível da Capital - SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ESPÓLIO DE MIGUEL SPINELLI 
CAFERRO SOBRINHO, representado por sua inventariante ELISA CORTELAZZO SPINELLI CAFERRO (qualifi-
cação ignorada), bem como os ausentes incertos e desconhecidos, eventuais sucessores, herdeiros e terceiros 
interessados, que LUIS CARLOS DA CRUZ ajuizou a ação de Adjudicação Compulsória, visando a adjudicação 
do apartamento n° 2419 do Edifício XIX BIS, na rua Paim 235, com a área total de construção 40,92m2, assim 
descriminados: 33,34ms de área privativa de construção e mais 7,58 ms de área comum do edifício, cabendo-lhe 
como parte ideal no terreno (0,1466%) 2,11ms² e a cota de despesas de 0,1505%. Imóvel este que se encontra 
transcrito no 4º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo sob o nº 109.790. Encontrando-se os réus em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a 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, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 21/02/2020. 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Processo Digital nº:1095602-65.2018.8.26.0100Classe: Assunto: Monitória – Cheque 
Requerente: Leandro Carlos dos Santos. Requerido: Mwj Logistica Eireli. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO 
DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº1095602-65.2018.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, São Paulo - SP, Dr(a). Guilherme Ferreira da Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)MWJ LOGISTICA 
EIRELI, CNPJ 08.683.939/0001-00, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte 
de Leandro Carlos dos Santos, alegando em síntese: que é credor do requerido pela importância original de R$ 74.526,20, 
representada pelos cheques nº.s SA-000115, 000033, SA-000116, 000034, devolvidos sem insuficiência de fundos, e que 
estando prescrita a eficácia de tais títulos, pretende receber a referida importância por meio desta ação monitória. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 130.717,93 (atualizado até13/09/2018), 
devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, 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 16 de outubro de 2019  
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