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O presidente Jair Bolsonaro disse hoje (17) que 
a perda do poder aquisitivo da população 
brasileira decorre da estratégia adotada por 
“muitos que embarcaram na historinha do 
‘fica em casa, e a economia a gente vê de-

pois’”, para o combate à pandemia. Segundo o presiden-
te, a guerra entre Rússia e Ucrânia também teria colabo-
rado para a piora da situação.

As afirmações foram feitas durante a inauguração de 
um trecho de duplicação de 40 quilômetros da BR-101 
em Sergipe, entre as cidades de Propriá e Capela, locali-
zadas perto da divisa com Alagoas. O trecho inaugurado 
hoje é o primeiro dos cinco lotes de um empreendimen-
to com investimento estimado em R$ 203 milhões.

Na oportunidade, o presidente falou sobre a vocação 
do Nordeste para o agronegócio, algo que, para ele, foi 
potencializado com a política de assentamento que tem 
sido adotada no país.

“No Nordeste, temos muita gente voltada ao agro-
negócio. Nós garantimos o fertilizante fazendo contato 
com o governo da Rússia. Na semana passada, 26 embar-
cações aportaram aqui com fertilizantes suficientes para 
a safra do corrente ano”, disse Bolsonaro. De acordo com 
o presidente, os efeitos da guerra na Europa e a estraté-
gia de combate à pandemia adotada por governadores 
foram os principais fatores que acabaram por diminuir o 
poder aquisitivo da população brasileira.

“Passamos por momentos difíceis com a pandemia, 
durante a qual muitos embarcaram na historinha do ‘fica 
em casa, e a economia a gente vê depois.’ Lamentavel-
mente, muitos governadores destruíram empregos e ren-
da, especialmente dos mais pobres”, afirmou o presidente. 
“Mas estamos voltando à normalidade”, acrescentou.

Bolsonaro disse que lamenta também a perda do po-
der aquisitivo dos servidores públicos, mas ressaltou ter 
“certeza de que isso será recuperado”. (AB)

Economia

Isolamento social levou a perda de 
poder aquisitivo, diz presidente

 D Como acionistas, as entidades AEEL e ASEF, destacam que a 
Eletrobras não informou qual valor caberia a Furnas nessa operação

AHE SIMPLÍCIO / JOSÉ LINS / ACERVO ELETROBRAS

Eletrobras é
denunciada
na SEC por
omitir risco
PROCESSO. A intenção de realizar a 
operação de aumento de capital foi 
avaliada e aprovada em 29 de abril

Entidades de servidores da 
Eletrobras apresentaram nes-
ta terça (17) à SEC (órgão re-
gulador do mercado de capi-
tais dos Estados Unidos) uma 

denúncia contra a companhia. Segun-
do o documento, a Eletrobras omite de 
seus acionistas a dimensão dos riscos 
financeiros que sofre com a Hidrelétri-
ca de Santo Antônio.

A usina, que enfrenta dificulda-
des para pagar uma sentença, tem 
Furnas, subsidiária da estatal, entre 
os seus acionistas, com 43,06% de 
participação.

A Eletrobras é listada no merca-
do americano: tem depósitos de reci-
bos, os ADRs (American Depositary 
Receipt) negociados na bolsa de Nova 
York. Por isso, está sujeita a acompa-
nhamento pelos órgãos reguladores 
locais. Procurada, a estatal disse que 
não vai se manifestar sobre o caso.

Subscrevem a denúncia à SEC três 
entidades de servidores da estatal, 
AEEL (Associação dos Empregados da 
Eletrobras), ASEF (Associação dos Em-

pregados de Furnas) e CNE (Coletivo 
Nacional dos Eletricitários).

Na avaliação delas, a Eletrobras pro-
tela a divulgação de detalhes financei-
ros sensíveis sobre Santo Antônio na 
tentativa de agilizar o calendário de 
sua privatização, ainda que isso impo-
nha prejuízos para a companhia e seus 
acionistas.

A Usina Santo Antônio é uma das 
maiores do Brasil. Está instalada no Rio 
Madeira, na altura de Porto Velho (RO). 
A hidrelétrica é controlada pela Madei-
ra Energia, que tem como sócios, além 
de Furnas, Andrade Gutierrez, Ode-
brecht, FIP Caixa Amazônia Energia e 
Cemig.

O documento enviado à SEC deta-
lha que a Madeira Energia enfrenta bi-
lionária derrota numa câmara arbitral 
internacional, movida por construto-
res e fornecedores de equipamentos 
para a obra da usina. A sentença contra 
a Madeira Energia já foi proferida, mas 
a aplicação foi adiada após pedido de 
esclarecimentos adicionais.

Segundo o texto protocolado na 

SEC, a arbitragem decidiu que a Madei-
ra Energia terá de pagar cerca de US$ 
300 milhões (R$ 1,5 bilhão).

A denúncia destaca que, em comu-
nicado ao mercado em 18 de março 
de 2022, a Eletrobras demonstrou sua 
preocupação com a arbitragem. No 
entanto, no balanço apresentado à as-
sembleia geral ordinária da Eletrobras, 
realizada mais de um mês depois, em 
22 de abril, não divulgou o montan-
te total, apesar de já ter conhecimen-
to dele.

Segundo a denúncia, a Eletrobras 
preferiu apresentar que a provisão 
para a dívida era de cerca de R$ 706 mi-
lhões, ou US$ 141 milhões, subestiman-
do as perdas com a arbitragem em 
cerca de 50%, além do risco de inadim-
plência total da Madeira Energia.

“A dívida bilionária que Furnas 
pode carregar e, portanto, a Eletrobras, 
já eram conhecidas pelo controlador 
da Eletrobras, mas surpreendente-
mente nenhuma divulgação foi feita a 
nenhum dos acionistas”, afirma a de-
núncia protocolada na SEC. (FP)

Extrato Trimestral De Ata 
De Registro De Preços

O Consaúde Torna Público O Extrato Da 
Ata Registro De Preços, Referente Ao Pro-
cesso Nº 005/2022 – Pregão Presencial 
Nº 011/2022,Objeto: Registro De Preços 
De Medicamentos Para O Hrlb/Consaú-
de, Assinada Em 17/05/2022, Prazo De 
Validade De 12 (Doze) Meses, Em Seu 1º 
Trimestre De Vigência, Conforme Segue: 
(Detentora Da Ata, Nº Do Item, Descri-
ção, Unidade De Medida, Preço Unitário 
Em Real) CRISTALIA PROD. QUIMI-
COS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ: 
44734671000151, 0044-CLORPROMA-
ZINA 5MG/ML-5ML SOL. …, CRISTALIA, 
AMP, 2,4800, 0049-DIFENIDRAMINA 
50MG/ML-1ML SOL.…, CRISTALIA, AMP, 
17,8500, 0054, EFEDRINA, CLORIDRATO 
50MG/ML-1…, CRISTALIA, AMP, 5,6400, 
0059-FENOBARBITAL 100MG/ML-2ML 
SOL.…, CRISTALIA, AMP, 2,0100, 0089-LI-
DOCAINA S/ EPINEFRINA 20MG/M…, 
CRISTALIA, FA, 3,3000, 0108-ONDANSE-
TRONA 2MG/ML-2ML SOL. I, CRISTALIA, 
AMP, 6,0200, 0126-TIOPENTAL 1G PO 
LIOFILIZADO IN, CRISTALIA, FA, 32,8800, 
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA, CNPJ/CPF: 04192876000138, 
0011-AGUA DESTILADA ESTERIL 500ML 
S…, HALEX ISTAR, FRST, 6,1500, POR-
TAL LTDA, CNPJ:05005873000100, 0009-
AGUA DESTILADA ESTERIL 10ML SO…, 
GENERICO/FARMACE, AMP, 0,3800, 
0111-PARACETAMOL 200MG/ML- 15ML 
SOL, GENERICO/FARMACE, FR, 1,2400, 
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA-
RENSE LTDA , CNPJ: 67729178000491, 
0069-GLICERINA 120MG/ML-500ML 
SONDA…, JP, FR, 8,4500, 0075-HEPARI-
NA 5.000UI/ML-5ML SOL. I, HIPOLABOR, 
FA, 22,4500, 0086-LACTULOSE 667MG/
ML-120ML XAROP, NTS/NATUBRAS, FR, 
7,2000, 0118-SOL. IODOPOVIDONA 10% 
PVPI AQU…, VIC PHARMA, ALM, 3,7800, 
0119-SOL. IODOPOVIDONA 10% PVPI 
DEG…, VIC PHARMA, ALM, 3,9200, FU-
TURA COM PROD MED HOSP LTDA , 
CNPJ: 08231734000193, 0014, ALTEPLA-
SE 50MG PO LIOFILIZADO, BOEHRIN-
GER INGELHEIM, FA, 2.472,9900, CITO-
PHARMA MANIP MED ESPECIAIS LTDA , 
CNPJ:01640262000183, 0022, AZUL DE 
METILENO 10MG/ML-5ML -…, CITO-
PHARMA MANIPULAÇÃO, AMP, 12,0000, 
0023-AZUL PATENTE 25MG/ML 2ML SOL. 
…, CITOPHARMA MANIPULAÇÃO, AMP, 
30,0000, 0105-NITRATO DE PRATA CO-
LIRIO 1%- 3…,CITOPHARMA MANIPU-
LAÇÃO, FR, 35,0000, 0122-SULFATO DE 
MAGNESIO 50%-10ML S…, CITOPHAR-
MA MANIPULAÇÃO, AMP, 9,5000, MEDIM-
PORT COM DE PROD HOSP LTDA-EPP, 
CNPJ:03434334000161, 0041-CLORETO 
DE SODIO 0,9%-250ML -U…, SORIMAX/
FARMAX, FR, 2,9000, 0042-CLORETO DE 
SODIO 0,9%-500ML - …, SORIMAX/FAR-
MAX, FR, 3,6000, DUPATRI HOSP COM 
IMP E EXP LTDA, CNPJ:04027894000750, 
0037-CIPROTERONA 50 MG COMPRIMI-
DO, GENÉRICO C/ 20 BERGAMO, COMP, 
1,5900, 0039-CISPLATINA 50 MG/50 ML 
INJETAV, CITOPLAX BERGAMO, FA, 
39,9900, 0045-COMPLEXO PROTROM-
BINICO 500UI, OCTAPLEX 20ML UNIÃO 
QUIMICA, AMP, 1.349,0000, 0048-DES-
MOPRESSINA 10MCG/ DOSE/ ML-…, GE-
NÉRICO 2,5ML BERGAMO, FR, 97,0000, 
0061-FENTANIL 0,05MG/ML-2ML SOL. 
IN…, UNIFENTAL C/ 50 UNIÃO QUIMICA, 
AMP, 1,5100, 0081-INSULINA HUMANA 
NPH 100UI/ML-1, INSUNORM C/ 1 FA AS-
PEN, AMP, 18,9900, 0093-MEGESTROL 
160 MG COMPRIMIDO , FEMIGESTROL 
C/ 30 BERGAMO, COMP, 5,9000, 0099-MI-
SOPROSTOL 200MCG CP -, PROSTOKOS 
C/ 50 INFAN, COMP, 41,2200, 0109-PACLI-
TAXEL 100 MG INJETAVEL (4, TAXILAN 
BERGAMO, FA, 57,2000, 0130-VINCRIS-
TINA 1 MG INJETAVEL,  (4R GENÉRICO 
BERGAMO, FA, 24,1800.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.022
PROCESSO Nº 052/2022

EDITAL Nº 032/2022

O Prefeito Municipal de PARIQUERA-AÇU, den-
tro de suas atribuições legais, TORNA PÚBLI-
CO, a quem possa interessar, que se encontra 
aberta no Departamento Municipal de Compras 
e Licitações desta, a CHAMADA PÚBLICA Nº 
001/2022, PROCESSO Nº 052/2022, EDITAL 
Nº 032/2022, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE GÊ-
NEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, COM 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, CPNFORME §1º DO 
ART. 14 DA LEI N.º 11.947, DE 16/07/2.009, E 
RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 06, DE 08 DE MAIO 
DE 2020 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 021, DE 
16 DE NOVEMBRO DE 2021.
Data da Sessão: 21 de JUNHO de 2.022, a partir 
das 09:00 horas.
Entrega dos envelopes: 21 de JUNHO de 2.022, 
das 08:00 horas às 09:00 horas na Prefeitura 
Municipal, no setor de protocolos.
A abertura dos envelopes: 21 de JUNHO de 
2.022 a partir das 09:00 horas, no Departamento 
Municipal de Licitação, sito à Rua XV de Novem-
bro, nº 686, centro, em Pariquera-Açu/SP.
O Edital em seu inteiro teor estará à disposição 
dos interessados, gratuitamente, de 2ª à 6ª feira, 
das 09:00h às 11:00h e das 13:30h às 16:30h, no 
Setor de Licitações, sito à Rua XV de Novembro, 
nº 686,  Pariquera-Açu, Centro, e no Departamen-
to Municipal de Educação e Cultura, sito à Rua Dr. 
Carlos Botelho, nº 65, Centro, CEP 11.930-000, 
Município de Pariquera-Açu-SP, ou no site www.
pariqueraacu.sp.gov.br 
Quaisquer outras, informações poderão ser obti-
das no endereço acima ou pelo telefone (0XX) 13 
– 3856-2330.

Pariquera-Açu, 17 de MAIO de 2.022

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO A leitura 
na medida 
certa.

ANUNCIE: 
11. 3729-6600

FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL
CNPJ/MF Nº 62.294.053/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 036/2022

O Professor Dr. Paulo Antonio Gomes Cardim, Diretor Presidente 
da FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 3º, parágrafo 6º e 7º, do Estatuto 
Social da Entidade Mantenedora, pelo presente edital, convoca o 
associado NORMA VANNUCCI DI GRADO, RG 4.189.736, para 
apresentar defesa no processo disciplinar instaurado pela Portaria 
Presidência nº 036/2022, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da 
publicação do respectivo edital, nos termos do artigo 5º, inciso LV, 
da Constituição Federal, em sua sede na Rua Dr. Álvaro Alvim, nº 
76, Vila Mariana, São Paulo/SP.

São Paulo, 18 de maio de 2022
Prof. Dr. Paulo Antônio Gomes Cardim

Diretor-Presidente

FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL
CNPJ/MF Nº 62.294.053/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 037/2022

O Professor Dr. Paulo Antonio Gomes Cardim, Diretor Presidente 
da FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 3º, parágrafo 6º e 7º, do Estatuto 
Social da Entidade Mantenedora, pelo presente edital, convoca o 
associado ALFREDO VANNUCCI DI GRADO, RG 678204-6, para 
apresentar defesa no processo disciplinar instaurado pela Portaria 
Presidência nº 037/2022, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da 
publicação do respectivo edital, nos termos do artigo 5º, inciso LV, 
da Constituição Federal, em sua sede na Rua Dr. Álvaro Alvim, nº 
76, Vila Mariana, São Paulo/SP.

São Paulo, 18 de maio de 2022
Prof. Dr. Paulo Antônio Gomes Cardim

Diretor-Presidente

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
Processo nº 77512022

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL NO CEMITÉ-
RIO CAMPO SANTO”

Resultado da abertura dos envelopes nº 01 – “HABILITA-
ÇÃO” e convocação para abertura do envelope nº 02 – 

“PROPOSTA”

Julgado os recursos, fica o resultado como se segue:

1. R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – HABILI-
TADA
2. R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA – INABILITADA
3. ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – HABILITADA
4. VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – HABILITADA

A abertura do envelope Nº 02 – “PROPOSTA” será no dia 20 de 
maio de 2022, às 09:00hrs., no auditório da Prefeitura Munici-
pal de Porto Feliz, sito à Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro

As respostas dos recursos e demais informações estão disponíveis 
no Portal da Transparência no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os 
autos do processo 7751/2022, disponível para vistas, no Setor de 
Licitações situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – Centro – 
Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000.

Mário Anselmo Correr
Presidente da Comissão de Licitação

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

B3gazetasp.com.br
Quarta-feira, 18 De maio De 2022 Economia

Alere Gestão e Administração Ltda.
CNPJ/ME nº 19.621.617/0001-52 - NIRE 35.228.145.227

21ª Alteração Contratual 
Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo: Pedro Wagner Pereira Coelho, brasileiro, casado, 
contador e administrador de empresas, RG nº 2.744.529 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob nº 258.318.957-
34, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Av. das Nações Unidas, nº 
13.797, 15º andar, Bloco 3, Vila Gertrudes (“Pedro Wagner”); Denson Finance LLC, sociedade devidamente 
constituída de acordo com as leis de Delaware, Estados Unidos da América, com endereço em 3411 Silver-
side Road 104, Wilmington, Delaware, Estados Unidos da América, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
09.496.681/0001-03, neste ato devidamente representada por seus procuradores a Sra. Marina Angela 
Medley de Sá, brasileira, casada, administradora de empresas, RG nº 20.677.51-6 SSP/SP e inscrita no CPF/
ME sob o nº 665.827.257-34, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na 
Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 15º andar (parte), Itaim Bibi e o Sr. Pedro Wagner Pereira Coelho, 
acima qualificado (“Denson”); e Azulona LLC, sociedade devidamente constituída de acordo com as leis de 
Delaware, Estados Unidos da América, com endereço em 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
Estados Unidos da América, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.091.036/0001-35, neste ato devidamente 
representada por seus procuradores a Sra. Marina Angela Medley de Sá e o Sr. Pedro Wagner Pereira Coelho, 
acima qualificados (“Azulona” e em conjunto com Pedro Wagner e Denson, “Sócios-Quotistas”); Na qualidade 
de sócios-quotistas representando a totalidade do capital social da Alere Gestão e Administração Ltda., so-
ciedade empresária limitada, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, Rua Dr. Renato Paes de Barros, 
1017, 15º andar (parte), CEP 04530-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.621.617/0001-52, com seus 
atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”), sob o 
NIRE 35.228.145.227, em sessão de 28.01.2014 (“Sociedade”). Têm entre si justo e acertado alterar o 
Contrato Social da Sociedade, de acordo com os seguintes termos e condições: 1. Aumento de Capital: 1.1. 
Os sócios-quotistas da Sociedade aprovaram o aumento no capital social da Sociedade, no valor de R$ 
343.000,00, por meio da emissão de 343.000 novas quotas, no valor de R$ 1,00 cada, passando o capital 
social de R$ 40.319.142,00 para R$ 40.662.142 divididos em 40.662.142 quotas, no valor de R$ 1,00 
cada. 1.2. Com o expresso consentimento dos Sócio-Quotistas, Pedro Wagner e Azulona LLC, que neste ato 
expressamente renunciam ao seu direito de preferência, o referido aumento de capital foi totalmente subscri-
to pela sócia-quotista Denson Finance LLC, na seguinte forma: a. Denson, neste ato subscreve e integraliza 
343.000 quotas no valor total de R$ 343.000,00, com os recursos internalizados por meio de contrato de 
câmbio, desta data. 1.3. Em decorrência das deliberações acima, os sócios-quotistas resolveram alterar o 
caput da Cláusula 5º do Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 5º - Capital 
Social - O capital social da Sociedade é de R$ 40.662.142,00 (quarenta milhões e seiscentos e sessenta e 
dois mil e cento e quarenta e dois Reais) divididos 40.662.142 (quarenta milhões e seiscentas e sessenta e 
duas mil e cento e quarenta e duas) quotas, no valor de R$ 1,00 (um Real) cada, totalmente subscrito e in-
tegralizado em moeda corrente nacional e distribuído entre os seus sócios-quotistas nas seguintes proporções: 
Sócio-Quotista: Denson Finance LLC, Número de Quotas: 38.561.134, Valor: R$ 38.561.134,00; Sócio-
-Quotista: Azulona LLC, Número de Quotas: 2.101.003, Valor: R$ 2.101.003,00; Sócio-Quotista: Pedro 
Wagner Pereira Coelho, Número de Quotas: 5, Valor: R$ 5,00; Total: Número de Quotas: 40.662.142, 
Valor: R$ 40.662.142,00. Parágrafo único - A responsabilidade dos sócios-quotistas é restrita ao valor de 
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 
1.052 da Lei nº 10.406, de 10.01.2002 e posteriores alterações (“Código Civil Brasileiro”)”. 2. Ratificação 
e Consolidação do Contrato Social: 2.1. Os Sócios-Quotistas resolvem ainda que as demais cláusulas aqui 
não alteradas, assim como as deliberações tomadas nas demais alterações contratuais, ficam ratificadas, e 
passam a prevalecer de acordo com a seguinte consolidação contratual: Contrato Social: Cláusula 1º - Deno-
minação - A Sociedade tem a denominação social de “Alere Gestão e Administração Ltda.” Cláusula 2º - Sede 
Social - A Sociedade terá sua sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de 
Barros, nº 1017, 15º andar (parte), CEP 04530-001. Parágrafo único - Por meio de deliberação de seus 
Sócios-Quotistas, a Sociedade poderá ser transferida para qualquer outro local e/ou ainda poderão ser exerci-
das as atividades da Sociedade em outros locais do país, mediante a criação de filiais, agências, sucursais ou 
escritórios. Cláusula 3º - Objeto Social - A sociedade tem por objeto (a) a prestação de serviços de consulto-
ria especializada, envolvendo a análise, seleção e avaliação de oportunidades de investimentos no Brasil ou 
no exterior, inclusive em ativos ligados à educação; (b) prestação de serviços de ensino, educação, cursos li-
vres e assessoria informações nessa área, além de edição, publicação, divulgação, distribuição, pesquisa, 
desenvolvimento, produção e comercialização de livros, apostilas, sistemas de ensino e publicações educa-
cionais em geral com foco no ensino e no desenvolvimento e distribuição, no atacado e no varejo, de plata-
formas on-line e softwares relacionados à educação; e (c) a participação em outras sociedades, como sócia, 
acionista ou quotista no país ou no exterior (“holding”). Cláusula 4º - Duração - A Sociedade terá prazo de 
duração indeterminado. Cláusula 5º - Capital Social - O capital social da Sociedade é de R$ 40.662.142,00 
(quarenta milhões e seiscentos e sessenta e dois mil e cento e quarenta e dois Reais) divididos 40.662.142 
(quarenta milhões e seiscentas e sessenta e duas e cento e quarenta e duas) quotas, no valor de R$ 1,00 (um 
Real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e distribuído entre os seus só-
cios-quotistas nas seguintes proporções: Sócio-Quotista: Denson Finance LLC, Número de Quotas: 
38.561.134, Valor: R$ 38.561.134,00; Sócio-Quotista: Azulona LLC, Número de Quotas: 2.101.003, 
Valor: R$ 2.101.003,00; Sócio-Quotista: Pedro Wagner Pereira Coelho, Número de Quotas: 5, Valor: R$ 
5,00; Total: Número de Quotas: 40.662.142, Valor: R$ 40.662.142,00. Parágrafo único - A responsabili-
dade dos sócios-quotistas é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela inte-
gralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 da Lei nº 10.406, de 10.01.2002 e posteriores al-
terações (“Código Civil Brasileiro”). Cláusula 6º - Cessão de Quotas e Direito de Preferência - Os 
Sócios-Quotistas não poderão alienar, transferir, ceder, gravar, prometer, transmitir, oferecer como caução ou 
garantia, outorgar opções de compra ou venda, constituir usufruto, penhorar, permutar ou, sob qualquer for-
ma, dispor ou onerar, parcial ou totalmente, as quotas de sua titularidade, quaisquer direitos a elas relativos, 
inclusive os de subscrição de futuras quotas (“Transferência”), sem antes observar os procedimentos a que se 
referem esta Cláusula, estabelecidos em favor de todos os Sócios-Quotistas. Parágrafo 1º - O exercício do 
direito de preferência dos Sócios-Quotistas em caso de Transferência de suas quotas será feito na proporção 
das quotas de titularidade dos Sócios-Quotistas, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que ocorra 
a notificação para o seu exercício, nos termos dos parágrafos segundo e terceiro, abaixo. Os Sócios-Quotistas 
não podem ceder seu direito de preferência a outros Sócios-Quotistas, mas podem deixar de exercê-lo ou re-
nunciá-lo expressamente. Se houver renúncia ou não exercício por parte de qualquer dos Sócios-Quotistas, a 
parte que lhe cabia será rateada entre os demais Sócios-Quotistas na proporção das quotas que estes detive-
rem na data da notificação para exercício da preferência. O silêncio ou não manifestação de qualquer dos 
Sócios-Quotistas nos prazos estabelecidos nesta Cláusula, significará a renúncia ao seu direito de preferência. 
Parágrafo 2º - Desejando qualquer dos Sócios-Quotistas praticar qualquer ato que importe na Transferência 
de suas quotas, no todo ou em parte (“Quotas Ofertadas”), esse sócio-quotista deverá notificar os demais 
Sócios-Quotistas, por escrito, anexando cópia reprográfica da proposta, com todos os detalhes relativos a 
esta. A notificação deverá conter: (a) a quantidade de Quotas Ofertadas; (b) o tipo de negócio jurídico que se 
pretende realizar; (c) o preço ou valor por quota e o prazo de pagamento; (d) o nome do interessado nas 
Quotas Ofertadas, discriminando, no caso de pessoa jurídica, seus controladores diretos e indiretos e grupo 
empresarial a que pertence; (e) declaração, assinada pelo interessado, de que se obriga, em caráter irrevogá-
vel e irretratável, a adquirir as Quotas Ofertadas, caso os demais Sócios-Quotistas não exerçam seu direito de 
preferência; (f) demais condições aplicáveis; e (g) declaração, sob as penas da lei, de que não há qualquer 
outro documento, acordo ou entendimento com o pretendente à aquisição. Parágrafo 3º - Os demais Sócios-
-Quotistas terão 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da carta notificatória mencionada no pa-
rágrafo segundo acima, para aceitar a oferta que lhes foi feita, manifestar a intenção firme de comprar as 
Quotas Ofertadas e aderir incondicionalmente aos termos da oferta, considerando-se, naquele ato, aperfeiçoa-
do e concluído o negócio jurídico de compra e venda das Quotas Ofertadas, nas mesmas condições da pro-
posta, sendo permitido aos Sócios-Quotistas solicitar reserva de sobras dos direitos não exercidos pelos de-
mais Sócios-Quotistas, mediante contra notificação aos demais, por escrito, dentro deste prazo. Parágrafo 4º 
- Caso os Sócios-Quotistas não exerçam seu direito de preferência, o sócio-quotista ofertante ficará liberado 
para efetuar a Transferência das Quotas Ofertadas ao interessado identificado na notificação referida no pará-
grafo segundo acima, pelo mesmo preço e condições estabelecidos na proposta, no prazo de 90 (noventa) 
dias, contados do término do último prazo de manifestação indicado no parágrafo terceiro acima, ou da sua 
renúncia, o que ocorrer primeiro. Parágrafo 5º - Transcorrido o prazo estabelecido no parágrafo quarto acima, 
(a) sem que as Quotas Ofertadas sejam alienadas ao interessado ou (b) havendo qualquer modificação nas 
condições da proposta enviada aos Sócios-Quotistas, ainda que dentro do prazo de 90 dias, o procedimento 
de oferta deverá ser repetido, configurando outro negócio. Parágrafo 6º - A Transferência de suas quotas em 
violação ao disposto nesta Cláusula é tida como nula e inexistente perante a Sociedade, não sendo oponível 
e não produzindo efeitos em relação a esta, aos Sócios-Quotistas e a terceiros, respondendo o sócio-quotista 
que der causa às perdas e danos causados à Sociedade, aos demais Sócios-Quotistas e a terceiros. Cláusula 
7º - Administração - A administração da Sociedade será exercida por até 4 (quatro) Administradores, sócios 
ou não, sendo até 2 (dois) Administradores Classe A e até 3 (três) Administradores Classe B. Compõem a 
administração da Sociedade a Sra. Marina Angela Medley de Sá, brasileira, casada, administradora de em-
presas, portadora da cédula de identidade RG nº 20.677.51-6 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 
665.827.257-34, na qualidade de Administradora Classe A; o Sr. Pedro Wagner Pereira Coelho, brasileiro, 
casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 27.4452-9 IFP-RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 
258.318.957-34, na qualidade de Administrador Classe B; e o Sr. Alexandre Rodrigues, brasileiro, casado, 
engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG n° 21.465.140-X e inscrito no CPF/ME sob o n° 
154.263.758-95, na qualidade de Administrador Classe B, os quais permanecerão em seus cargos por 
tempo indeterminado, até que os Sócios-Quotistas os destituam nos termos do parágrafo primeiro, alínea (m), 
da Cláusula 10º. Parágrafo 1º - Os administradores da Sociedade poderão ser nomeados no Contrato Social 
ou em ato separado. Os administradores designados em ato separado tomarão posse de seus cargos median-
te transcrição e assinatura de termo de posse no Livro de Atas da Administração da Sociedade. Parágrafo 2º 
- Os administradores poderão praticar todos os atos necessários à gestão da Sociedade, ressalvados aqueles 
que dependam da aprovação prévia dos Sócios-Quotistas, nos termos do parágrafo primeiro da Cláusula 10º. 
Parágrafo 3º - A representação da Sociedade, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, em todos e quais-
quer atos ou negócios jurídicos que importem responsabilidade ou obrigação para a Sociedade, ou que a 
exonerem de obrigações para com terceiros, serão obrigatoriamente praticados por: (i) 02 (dois) administra-
dores, sendo um deles necessariamente a Sra. Marina Angela Medley de Sá; ou (ii) a Sra. Marina Angela 
Medley de Sá e 01 (um) procurador nomeado nos termos do Contrato Social. Parágrafo 4º - Sem prejuízo ao 
quanto disposto no parágrafo terceiro da Cláusula 7º, os administradores poderão representar isoladamente 
a Sociedade: (i) perante órgãos ou repartições públicas, quer sejam da administração pública Federal, Esta-
dual ou Municipal, incluindo agências ou postos da Receita Federal ou da Secretaria das Fazendas Estaduais 
ou Municipais e juntas comerciais; e (ii) perante cartórios para atos de mera rotina. Parágrafo 5º - Os admi-
nistradores estão dispensados de prestar caução. Parágrafo 6º - Os administradores receberão a título de pro 
labore uma quantia mensal que será fixada pelos Sócios-Quotistas, observado o quórum previsto no caput da 
Cláusula 10º. Parágrafo 7º - Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 1.011 do Código Civil Brasileiro, os 
administradores, acima qualificados, declaram que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a admi-
nistração da Sociedade, nem condenados ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que tempo-
rariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concus-
são, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Parágrafo 8º - A So-
ciedade poderá constituir procuradores, mediante instrumento de mandato outorgado por: (i) 2 (dois) admi-
nistradores, sendo um deles necessariamente um Administrador Classe A e outro necessariamente um Admi-
nistrador Classe B; ou pela (ii) Sra. Marina Angela Medley de Sá, de forma isolada, na qualidade de 
Administrador Classe B. Em ambos os casos, o referido instrumento deverá indicar os poderes do mandatário 

e o prazo de duração do mandato, exceto quando se tratar de procuração outorgada a advogado(s) para re-
presentação da Sociedade em processos judiciais ou administrativos, cujo prazo de validade poderá ser inde-
terminado. Parágrafo 9º - Quaisquer atos praticados pelos administradores, por qualquer empregado ou por 
procuradores da Sociedade, em nome desta, e que sejam estranhos ao objeto social, são expressamente 
proibidos e nulos de pleno direito, a menos que tais atos tenham sido prévia e expressamente aprovados, por 
escrito, por Sócios-Quotistas representando 76% (setenta e seis por cento) do capital social da Sociedade. 
Cláusula 8º - Exercício Social - O exercício social se inicia no dia 1º de janeiro e se encerra no dia 31 de 
dezembro de cada ano. Cláusula 9º - Demonstrações Financeiras - Ao término de cada exercício social serão 
elaboradas as Demonstrações Financeiras exigidas por lei. Havendo lucro, este poderá ser integralmente 
distribuído aos Sócios-Quotistas após as deduções legais. Parágrafo 1º - A Sociedade poderá, por resolução 
dos Sócios-Quotistas, levantar balanços mensais, bimestrais, trimestrais ou semestrais e, havendo lucros 
acumulados ou apurados nesses balanços, distribuí-los aos Sócios-Quotistas. Parágrafo 2º - A distribuição 
dos lucros poderá se dar de forma proporcional ou não à participação dos Sócios-Quotistas no capital social, 
conforme por eles deliberado, respectivamente na forma do caput da Cláusula 10º ou da alínea (l) do pará-
grafo primeiro da Cláusula 10º, conforme o caso. Cláusula 10º - Reunião dos Sócios - As deliberações dos 
Sócios-Quotistas serão tomadas por votos representativos de pelo menos a maioria do capital social, cabendo 
a cada quota 1 (um) voto, exceto com relação às matérias listadas no parágrafo primeiro abaixo, ou nas hi-
póteses em que a lei estabeleça quórum de deliberação mais elevado.  Parágrafo 1º - A prática de qualquer 
dos atos listados a seguir deverá ser tomada por votos representativos de pelo menos 76% (setenta e seis por 
cento) do capital social: (a) aquisição, alienação, cessão, transferência, oneração ou disposição, a qualquer 
título, de bens e/ou direitos integrantes do ativo permanente da Sociedade, inclusive a participação em outras 
Sociedades, cujo valor seja superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em uma única operação ou em 
operações sucessivas em um período de 12 (doze) meses; (b) prestação de garantias de qualquer natureza, 
sobre obrigações próprias e/ou de terceiros, de qualquer valor, inclusive concessão de avais e fianças; (c) 
assunção de empréstimos ou financiamentos por parte da Sociedade, bem como quaisquer outras operações 
que resultem em endividamento da Sociedade, direta ou indiretamente, cujo valor seja superior a R$ 
10.000,00 (dez mil reais), em uma única operação ou em operações sucessivas em um período de 12 (doze) 
meses; (d) celebração, modificação e/ou rescisão de contratos, acordo ou negócio de qualquer natureza rela-
cionado à Sociedade e/ou contratação de obrigações cujo valor seja superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais), em uma única operação ou em operações sucessivas em um período de 12 (doze) meses; (e) partici-
pação, pela Sociedade, em outras sociedades ou empreendimentos, novos ou já existentes, no Brasil ou no 
exterior, como sócia, acionista, sócia-quotista, consorciada ou titular de qualquer interesse econômico, in-
cluindo a participação em acordos de acionistas, acordos de Sócios-Quotistas, joint ventures, consórcios, 
acordos de investimento ou em qualquer outra forma de acordo de associação; (f) movimentação de todos e 
quaisquer recursos em nome da Sociedade, incluindo, mas não se limitando, a aplicações financeiras, emis-
são de cheques e/ou transferências bancárias até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 
em uma única operação ou em operações sucessivas em um período de 12 (doze) meses; (g) todos e quais-
quer atos que criem obrigações para a Sociedade ou desonerem terceiros de obrigações para com a Socieda-
de; (h) alterações do Contrato Social que importem em alteração da Cláusula 3º (Objeto Social), da Cláusula 
6º (Cessão de Quotas e Direito de Preferência), Cláusula 7º (Administração), desta Cláusula 10º (Reunião de 
Sócios), da Cláusula 11º (Aumentos de Capital) ou da Cláusula 14º (Direito de Acompanhar na Venda, Tag 
Along); (i) fusão, cisão, transformação, incorporação ou qualquer outra reestruturação societária envolvendo 
a Sociedade; (j) dissolução ou liquidação da Sociedade; (k) qualquer aumento e/ou redução do capital social 
que resulte em alteração da participação dos Sócios-Quotistas; (l) declaração e distribuição lucros despropor-
cionais às participações dos Sócios-Quotistas; (m) a nomeação, alteração ou substituição de qualquer dos 
administradores; (n) quaisquer acordos entre a Sociedade e seus Sócios-Quotistas, seus controladores ou suas 
controladas; (o) admissão de novo sócio-quotista na Sociedade; e (p) outorga de procurações para o desem-
penho de quaisquer dos atos acima descritos. Parágrafo 2º - As deliberações dos Sócios-Quotistas serão to-
madas em reunião dos Sócios-Quotistas, convocadas por qualquer dos Administradores ou por Sócios-Quotis-
tas representando, no mínimo, 20% (vinte por cento) do capital social, por meio de notificação escrita 
contendo data, hora, local e ordem do dia, entregue a todos os Sócios-Quotistas ou a seus representantes no 
Brasil, em caso de sócio-quotista estrangeiro: (a) pessoalmente, mediante protocolo; ou (b) por postagem de 
carta com aviso de recebimento; ou (c) transmissão por fac-símile, com concomitante envio de carta com 
aviso de recebimento. Parágrafo 3º - A convocação da reunião de Sócios-Quotistas deve ser feita com, ao 
menos, 03 (três) dias de antecedência a contar, conforme seja o caso, da data de assinatura do protocolo, da 
data de recebimento da carta ou do comprovante de transmissão de fac-símile. Ficam dispensadas as forma-
lidades de convocação em caso de comparecimento de todos os Sócios-Quotistas ou de declaração por escri-
to das mesmas de estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia da referida reunião. Parágrafo 4º - A 
reunião de Sócios-Quotistas, em primeira ou segunda convocação, instala-se somente com a presença de 
Sócios-Quotistas ou mandatários de Sócios-Quotistas representando a maioria do capital social. Parágrafo 5º 
- A reunião de Sócios-Quotistas será presidida e secretariada por Sócios-Quotistas ou mandatários de Sócios-
-Quotistas escolhidos pelos Sócios-Quotistas. Parágrafo 6º - Os Sócios-Quotistas poderão ser representados 
nas reuniões dos Sócios-Quotistas por qualquer pessoa, desde que esta última porte instrumento de mandato 
com poderes específicos para exercer direito de voto em relação às quotas da Sociedade. Parágrafo 7º - As 
atas de reunião dos Sócios-Quotistas deverão ser assinadas por todos os presentes e levadas a registro peran-
te a Junta Comercial competente. Os instrumentos de alteração do contrato social da Sociedade deverão ser 
assinados por sócios representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital votante da Socie-
dade, salvo se maior quórum de deliberação for exigido nos termos deste Contrato Social, e deverão ser leva-
dos a registro perante a Junta Comercial competente. Parágrafo 8º - Torna-se dispensável a realização da 
reunião de quotistas sempre que a matéria objeto de deliberação for decidida, por escrito, por todos os Só-
cios-Quotistas. Parágrafo 9º - Observado o disposto no parágrafo primeiro da Cláusula 7º acima, a Sociedade 
não manterá livro de registro de atas de reunião de sócios, tampouco livro de presença em reunião de sócios. 
Cláusula 11º - Aumentos de Capital - Os aumentos de capital deliberados deverão ser integralizados nos 
prazos e condições estipulados nas alterações contratuais que refletirem tais deliberações. Parágrafo único - 
Os Sócios-Quotistas terão direito de preferência na subscrição das quotas correspondentes aos aumentos de 
capital, na mesma proporção das quotas de sua titularidade à época do aumento. Cláusula 12º - Sucessão, 
Dissolução e Liquidação - Quando um ou mais Sócios-Quotistas incorrerem em justa causa, nos termos do 
artigo 1.085 do Código Civil Brasileiro, Sócios-Quotistas representando a maioria do capital social poderão 
excluí-los da Sociedade, em reunião convocada especialmente para esse fim. Parágrafo 1º - A Sociedade 
dissolver-se-á e liquidar-se-á nos casos previstos em lei. Os Sócios-Quotistas estabelecerão e nomearão o li-
quidante que deverá funcionar durante o período da liquidação. O acervo social será rateado entre os Sócios-
-Quotistas na proporção de suas participações. Parágrafo 2º - A Sociedade, independentemente de ter sócios 
pessoas físicas e/ou jurídicas, não se dissolverá pelo falecimento, incapacidade, interdição, falência, insolvên-
cia, recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação ou dissolução de qualquer dos Sócios-Quotistas. Pará-
grafo 3º - Em nenhuma hipótese, incluindo aquelas descritas no parágrafo anterior, serão admitidos na Socie-
dade parentes, herdeiros, sucessores, curadores, representantes ou credores dos Sócios-Quotistas. Parágrafo 
4º - Os haveres da Sociedade terão seu valor apurado com base em balanço especialmente levantado para tal 
fim, a ser concluído nos 30 (trinta) dias subsequentes à decisão que gerou a dissolução da Sociedade, sendo 
que o valor apurado deverá ser atribuído aos Sócios-Quotistas proporcionalmente às suas respectivas partici-
pações no capital social. Cláusula 13º - Lei Aplicável - A Sociedade será regida pelas disposições legais 
pertinentes às Sociedades empresárias limitadas, notadamente o Código Civil Brasileiro, por seu Contrato 
Social e, supletivamente, pela Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e posteriores alterações, com exclusão de qual-
quer outra disposição legal, comercial ou societária. Cláusula 14º - Direito de Acompanhar na Venda (Tag 
Along) - Se, a qualquer momento, Sócios-Quotistas (“Sócios Ofertantes”) titulares de quotas representativas 
de, no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, desejarem celebrar qualquer ato que impor-
te em alienação, sob qualquer forma, de suas quotas, deverão comunicar por escrito aos demais Sócios-Quo-
tistas (“Sócios Ofertados”) a sua intenção com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data de efeti-
vação da alienação de suas quotas (“Aviso de Alienação”). Parágrafo 1º - Uma vez recebido o Aviso de 
Alienação mencionado no caput desta Cláusula, os Sócios Ofertados poderão exigir que suas quotas sejam 
alienadas juntamente com as quotas dos Sócios Ofertantes, pelo mesmo preço e condições oferecidos pelo 
proposto adquirente, mediante envio, aos Sócios Ofertantes, de notificação neste sentido no prazo de 30 
(trinta) dias contados do recebimento do Aviso de Alienação. Parágrafo 2º - A entrega de notificação dos 
Sócios Ofertantes indicando que desejam exercer seu direito de vender em conjunto será irrevogável e criará 
para estas a obrigação de alienar a totalidade de suas quotas ao proposto adquirente. Parágrafo 3º - Fica 
estabelecido que o Aviso de Alienação deverá conter as seguintes informações: (a) a quantidade de quotas 
ofertadas; (b) o tipo de negócio jurídico que se pretende realizar; (c) o preço ou valor por quota e o prazo de 
pagamento; (d) o nome do proposto adquirente, discriminando, no caso de pessoa jurídica, seus controlado-
res diretos e indiretos e o grupo empresarial a que pertence; (e) declaração, assinada pelo proposto adquiren-
te, de que se obriga a adquirir as quotas das Partes Ofertantes e das Partes Ofertadas que desejarem exercer 
o direito de vender em conjunto previsto nesta Cláusula; (f) demais condições aplicáveis; e (g) declaração, sob 
as penas da lei, de que não há qualquer outro documento, acordo ou entendimento com o proposto adquiren-
te. Cláusula 15º - Arbitragem - Os Sócios-Quotistas comprometem-se a envidar seus melhores esforços para 
solucionar amigavelmente quaisquer disputas, controvérsias ou reclamações de qualquer natureza, relaciona-
das à interpretação ou cumprimento do presente Contrato Social. Parágrafo 1º - No caso de não ser possível 
a solução amigável de quaisquer disputas ou controvérsias relacionadas a este Contrato Social, nos termos do 
caput desta Cláusula, os Sócios-Quotistas deverão submetê-las à arbitragem final e compulsória, nos termos 
da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, a qual deverá ser conduzida de acordo com o Regulamento de 
Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“Regulamento de Arbitragem”). Parágrafo 2º - A arbitra-
gem terá sede na cidade de São Paulo - SP, no Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá 
(“Centro”). Parágrafo 3º - O procedimento arbitral deverá ocorrer no idioma Português. Parágrafo 4º - O tri-
bunal arbitral (“Tribunal Arbitral”) será composto por três árbitros, 1 (um) dos quais deverá ser nomeado pela 
parte demandante, 1 (um) pela parte demandada e um terceiro, que deverá atuar como o presidente do Tri-
bunal Arbitral, deverá ser nomeado pelos árbitros nomeados pelas 2 (duas) partes, ou, caso os árbitros indi-
cados pelas duas partes não consigam concordar com a escolha do presidente ou obter o aceite do referido 
indicado em até 10 (dez) dias úteis após sua indicação e aceite como árbitros, o Centro deverá nomear o 
presidente. Uma vez formado o Tribunal Arbitral, os árbitros devem atuar de maneira neutra e não como ár-
bitros das partes que os nomearam. Parágrafo 5º - As partes poderão optar pela arbitragem ser conduzida por 
árbitro único, indicado de comum acordo pelas partes, incluindo substituto, no prazo de 15 (quinze) dias. 
Decorrido este prazo, não havendo as partes indicado o árbitro único, este será designado pelo presidente do 
Centro. Parágrafo 6º - A sentença arbitral será proferida no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da 
data da celebração do termo de arbitragem, podendo esse prazo ser prorrogado a critério do Tribunal Arbitral. 
Parágrafo 7º - O Tribunal Arbitral está autorizado a determinar as custas e honorários advocatícios e a alocá-
-los entre as partes na disputa. As custas nos processos de arbitragem, incluindo honorários advocatícios, 
deverão ser suportadas da maneira determinada pelo Tribunal Arbitral. Parágrafo 8º - Todas as informações 
trocadas entre as partes e o Tribunal Arbitral deverão ser tratadas como confidenciais. Parágrafo 9º - Salvo se 
de outra forma acordado por escrito, as partes continuarão a cumprir com suas respectivas obrigações previs-
tas neste Contrato Social enquanto o procedimento arbitral estiver em curso. Parágrafo 10º - Os Sócios-Quo-
tistas elegem o foro Central da Comarca de São Paulo, Capital, para: (i) a obtenção de medidas liminares ou 
cautelares, previamente à confirmação da nomeação do(s) árbitro(s), (ii) a execução de medidas coercitivas 
concedidas pelo Tribunal Arbitral, (iii) a execução específica deste Contrato Social, (iv) a execução da senten-
ça arbitral, e (v) os demais procedimentos judiciais expressamente admitidos na Lei n° 9.307/96. Sob nenhu-
ma circunstância, o recurso ao Poder Judiciário nas hipóteses descritas acima deverá ser interpretado como 
renúncia ao procedimento arbitral. E, por estarem assim justas e contratadas, os Sócios-Quotistas assinam o 
presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo. São Paulo, 08 de 
fevereiro de 2022. Sócios-Quotistas: Pedro Wagner Pereira Coelho; Denson Finance LLC; Azulona LLC. JU-
CESP nº 169.460/22-8 em 31/3/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Silkim Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.861.684/0001-30 - NIRE 35300197739 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Silkim Participações S.A. (“Companhia”),  
realizada em 08 de fevereiro de 2022, lavrada na forma sumária.

1. Local, data e hora: Na sede social da Companhia, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 15º andar 
(parte), São Paulo/SP, em 8/2/22, às 10hs. 2. Convocação: Convocação dispensada, nos termos do artigo 
124, §4º, da Lei nº 6.404/76, face à presença de acionistas detentores da totalidade das ações de emis-
são da Companhia. 3. Presença: Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social, 
conforme se verifica das assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: Presidente: 
André Costa Coelho de Souza; e Secretária: Giovanna Navarro Pires. 5. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre 
o aumento de capital da Companhia, no montante total de R$ 1.368.880,02, mediante a emissão de 
4.136.117.024 ações da Companhia, sendo 2.326.254.467 ações ordinárias e 1.809.826.557 ações 
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal; e (ii) deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Es-
tatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital. 6. Deliberações: Os acionistas deliberaram, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue: 6.1. Aprovar o aumento do 
capital social da Companhia no valor de R$ 1.368.880,02, passando o mesmo de R$ 72.626.663,57 para 
R$ 73.995.543,59, mediante a emissão de 4.136.117.024 ações da Companhia, sendo 2.326.254.467 
ações ordinárias e 1.809.826.557 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, tendo 
o preço unitário de emissão das ações sido fixado em R$ 0,00033, de acordo com balanço levantado 
em 28/2/21 e a perspectiva de rentabilidade da Companhia, nos termos do artigo 170, §1º, da Lei nº 
6.404/76. Mediante o expresso consentimento do acionista Companhia Global de Imóveis S.à r.l, que 
renunciou ao respectivo direito de preferência à subscrição do presente aumento de capital, nos termos 
do artigo 171 da Lei 6.404/76, as ações ora emitidas foram totalmente subscritas e serão integralizadas 
da seguinte forma: i. A acionista Cedar Trade LLC, sociedade devidamente constituída de acordo com as 
leis de Delaware, Estados Unidos da América, com endereço em 3411 Silverside Road 104, Wilmington, 
Delaware, Estados Unidos da América, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.651.581/0001-04, subscreve: 
1.378.705.675 ações de emissão da Companhia, sendo 775.418.156 ações ordinárias e 603.287.519 
ações preferenciais a serem integralizadas em até 30 dias úteis e pelo valor total de R$ 506.866,10, dos 
quais R$ 456.293,34 serão alocados para a conta do capital social e R$ 50.572,76 serão alocados para 
a conta de reserva de capital, nos termos no artigo 182 da Lei 6.404/76, conforme termos do Boletim de 
Subscrição arquivado na sede da Companhia; ii. A acionista Sawdog Holdings LLC, sociedade devidamente 
constituída de acordo com as leis de Delaware, Estados Unidos da América, com endereço em 3411 
Silverside Road 104, Wilmington, Delaware, Estados Unidos da América, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
04.496.680/0001-50, subscreve 1.378.705.675 ações de emissão da Companhia, sendo 775.418.156 
ações ordinárias e 603.287.519 ações preferenciais a serem integralizadas em até 30 dias úteis e pelo 
valor total de R$ 1.696.943,99, dos quais R$ 456.293,34 que serão alocados para a conta do capital 
social e R$ 1.240.650,65 serão alocados para a conta de reserva de capital, nos termos no artigo 182 
da Lei 6.404/76, conforme termos do Boletim de Subscrição arquivado na sede da Companhia; e iii. A 
acionista Denson Finance LLC, sociedade devidamente constituída de acordo com as leis de Delaware, 
Estados Unidos da América, com endereço em 3411 Silverside Road 104, Wilmington, Delaware, Estados 
Unidos da América, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.496.681/0001-03, subscreve 1.378.705.675 ações 
de emissão da Companhia, sendo 775.418.156 ações ordinárias e 603.287.519 ações preferenciais a 
serem integralizadas em até 30 dias úteis e pelo valor total de 1.538.574,28, dos quais R$ 456.293,34 
que serão alocados para a conta do capital social e R$ 1.082.280,94 serão alocados para a conta de 
reserva de capital, nos termos no artigo 182 da Lei 6.404/76, conforme termos do Boletim de Subscrição 
arquivado na sede da Companhia. 6.2. Tendo em vista as deliberações acima, os acionistas decidem alterar 
o caput do artigo 5ª do Estatuto Social da Companhia, que passará a ter a redação abaixo: “Artigo 5º - O 
capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 73.995.543,59, representado 
por 52.364.311.000 ações da Companhia, sendo 29.450.983.056 ações ordinárias e 22.913.327.944 
ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.” 6.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a ne-
gociar, executar e formalizar quaisquer documentos relacionados ao aumento de capital aprovado nesta ata, 
conforme deliberação 6.1. acima, incluindo, mas não se limitando a contratos de câmbio e demais contratos 
relacionados com quaisquer instituições financeiras, ratificar todos os atos praticados até a presente data, 
bem como tomar quaisquer providências necessárias para atender seus termos e condições. 6.4. Autorizar 
a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário, nos termos do 
art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. 7. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foi encer-
rada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, foi 
assinada por todos os presentes. 8. Assinaturas: Mesa: André Costa Coelho de Souza, Presidente; Giovanna 
Navarro Pires, Secretária. Acionistas: Cedar Trade LLC, neste ato representada por seus procuradores André 
Costa Coelho de Souza e Giovanna Navarro Pires; Sawdog Holdings LLC, neste ato representada por seus 
procuradores André Costa Coelho de Souza e Giovanna Navarro Pires; Denson Finance LLC, neste ato repre-
sentada por seus procuradores André Costa Coelho de Souza e Giovanna Navarro Pires e Companhia Geral 
de Imóveis S.à r.l., neste ato representada por seus procuradores André Costa Coelho de Souza e Giovanna 
Navarro Pires. São Paulo, 8/2/22. Confere com original lavrado em livro próprio. JUCESP nº 122.145/22-7 
em 7/3/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

S-Velame Administração de Recursos  
e Participações S.A.

CNPJ/ME nº 07.048.386/0001-50 - NIRE 35.300.31848-0 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Dezembro de 2021

1. Data, Horário e Local: Aos 21/12/21, às 12h, na sede social da S-Velame Administração de Recursos e 
Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 15º andar (parte), 
São Paulo/SP, CEP 04530-001. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, tendo em vista a 
presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei Federal nº 
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante do Livro de Presença de 
Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Sr. Andre Coelho de Souza (Presidente); e Sra. Giovanna Navarro Pires 
(Secretária). 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a dissolução da Companhia, nos termos dos artigos 206, 
inciso I, alínea (c), e 136, inciso X, da Lei das S.A.; (ii) a eleição e a nomeação do liquidante, que ficará 
encarregado da liquidação da Companhia; (iii) suspensão da reunião para que o liquidante analise as de-
monstrações financeiras levantadas nesta data, incluindo o balanço patrimonial, e prepare o seu relatório; 
(iv) a aprovação das demonstrações financeiras e a destinação do resultado nela apurado, bem como do 
relatório do liquidante; (v) o aumento do capital social da Companhia mediante a capitalização do saldo dos 
lucros apurados no exercício corrente encerrado na presente data; (vi) a partilha do acervo líquido da Com-
panhia; (vii) a indicação do liquidante como responsável pela guarda dos livros e documentos; e (viii) o 
encerramento da liquidação, com a extinção da Companhia. 5. Documentos Lidos e Autenticados pela 
Mesa: (i) Demonstrações Financeiras da Companhia levantadas nesta data (“Documento I”); (ii) Relatório 
Final de Atividades do Liquidante (“Documento II”); (iii) Boletins de Subscrição (“Documentos III, IV, V e 
VI”); todos arquivados na sede social da Companhia. 6. Deliberações: Após exame, todas as deliberações 
foram tomadas por unanimidade dos votos: 6.1. Foi aprovada a dissolução da Companhia, visando à sua 
extinção, por sua continuidade não mais interessar aos acionistas, dispensada a instalação do Conselho 
Fiscal, e passando a denominação social da Companhia a ser seguida da expressão “em liquidação”; 6.2. 
Foi nomeado o Sr. Pedro Wagner Pereira Coelho, Brasileiro, contador e administrador de empresas, RG nº 
2.744.529 - IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 258.318.957-34, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo/SP, com escritório na Avenida das Nações Unidas, 13.797, Bloco 3, 15º andar (parte), Vila Gertrudes, 
como o liquidante da Companhia (“Liquidante”), o qual, por estar familiarizado com as contas, documentos 
e livros da Companhia, deverá promover a realização dos ativos e o pagamento dos passivos existentes, bem 
como apresentar relatório final dos atos e operações praticados, ficando, desde já, investido nos poderes 
necessários à representação ativa e passiva da Companhia nas ações que interessarem à sua efetiva liqui-
dação; 6.3. Foram entregues ao Liquidante todos os livros sociais, contábeis e fiscais, registros e documen-
tos pertinentes da Companhia, para que ele fique responsável pela sua guarda, bem como pelo pagamento 
dos passivos da Companhia, pela distribuição do saldo dos ativos aos acionistas, e pela elaboração do rela-
tório do liquidante; 6.4. A assembleia foi interrompida para que o Liquidante pudesse analisar os livros e 
documentos que lhe foram entregues e tomar as providências necessárias à consecução dos atos relativos 
ao procedimento de liquidação; 6.5. Reaberta a sessão às 13h30, foram aprovados na íntegra (i) as De-
monstrações Financeiras levantadas nesta data, após a suspensão dos trabalhos da assembleia, na forma 
do Documento I, arquivado na sede social da Companhia, tendo sido apurado um resultado no exercício 
social corrente, ora encerrado em razão das deliberações tomadas nesta Assembleia, de R$ 149.127.158,21, 
totalmente destinado à conta de lucros acumulados da Companhia, já deduzido o montante de R$ 
15.220.161,86, distribuído aos acionistas a título de antecipação de lucros do resultado do exercício cor-
rente, conforme deliberação tomada em AGE da Companhia em 20/12/21, ora ratificada pelos acionistas; 
e (ii) o Relatório Final de Atividades do Liquidante, na forma do Documento II, também arquivado na sede 
social da Companhia, com a descrição dos atos praticados e a destinação do acervo social, restando dispen-
sada a prestação de contas do Liquidante, tendo em vista a aprovação unânime e sem ressalvas dos Docu-
mentos I e II pelos acionistas; 6.6. Foi aprovado o aumento do capital social da Companhia, do valor atual 
de R$ 2.848.677.142,95 para R$ 2.997.804.301,16, um aumento, portanto, de R$ 149.127.158,21, 
totalmente subscrito pelos atuais acionistas da Companhia, a saber, Cedar Trade LLC, SFI Management Li-
mited, Velpart Holdings LLC e BRC S.à R.L., a ser integralizado mediante a capitalização da totalidade do 
saldo dos lucros apurados no corrente exercício social, ora encerrado em razão da liquidação da Companhia, 
no valor total de R$ 149.127.158,21, sem a modificação do número de ações, nos termos do artigo 169, 
§1º, da Lei das S.A., conforme os Boletins de Subscrição que constituem os Documentos III, IV, V e VI, ar-
quivados na sede social da Companhia. Em decorrência do aumento do capital social aprovado nos termos 
deste item 6.6, foi aprovada a alteração da redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que 
passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subs-
crito e integralizado é de R$ 2.997.804.301,16, representado por 1.536.995.747 ações da Companhia, 
sendo 1.225.617.417 ações ordinárias e 311.378.330 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor 
nominal.” 6.7. Em decorrência da aprovação do Relatório Final de Atividades do Liquidante, foi aprovada, 
nos exatos termos em que proposta pelo Liquidante, a partilha do acervo líquido, nos seguintes termos: (a) 
a acionista Cedar Trade LLC, detentora de 108.361.554 ações preferenciais e 303.001.917 ações ordiná-
rias, representativas de 26,764126% do capital social total da Companhia, recebe, a título de devolução da 
sua participação no referido capital social: (a.1) 202.023.175 ações, sendo 162.191.627 da classe A e 
39.831.548 da classe B, de emissão da S-Velame S.à R.L., sociedade de responsabilidade limitada devida-
mente existente e constituída sob as leis de Luxemburgo, registrada sob o nº B250662, com sede social no 
Boulevard de la Foie, nº 2, Código Postal 1528, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 40.489.215/0001-32, 
controlada pela Companhia (“Investida”), representativas de 26,764126%do seu capital social total; (a.2) 
26,764126% dos direitos creditórios oriundos dos créditos fiscais cuja restituição foi requerida nos proces-
sos administrativos fiscais atualmente em curso e resumidos no Anexo II do Relatório Final de Atividades do 
Liquidante; todos os ativos descritos anteriormente são recebidos pela Cedar Trade LLC ao valor agregado 
de R$802.336.106,41, que representa o seu valor contábil, conforme faculta o artigo 22, §2º, da Lei Fe-
deral nº 9.249/95; (b) a acionista SFI Management Limited, detentora de 36.149.384 ações preferenciais 
e 151.500.959 ações ordinárias, representativas de 12,208904% do capital social total da Companhia, 
recebe, a título de devolução da sua participação no referido capital social: (b.1) 92.156.256 ações de 
emissão da Investida, sendo 73.986.428 da classe A e 18.169.828 da classe B, representativas de 
12,208904% do seu capital social total; (b.2) 12,208904% dos direitos creditórios oriundos dos créditos 
fiscais cuja restituição foi requerida nos processos administrativos fiscais atualmente em curso e resumidos 
no Anexo II do Relatório Final de Atividades do Liquidante; todos os ativos descritos anteriormente são rece-
bidos pela SFI Management Limited ao valor agregado de R$365.999.062,49, que representa o seu valor 
contábil, conforme faculta o artigo 22, §2º, da Lei 9.249/95; (c) a acionista Velpart Holdings LLC, detento-
ra de 4.313.457 ações preferenciais e 151.500.959 ações ordinárias, representativas de 10,137596% do 
capital social total da Companhia, recebe, a título de devolução da sua participação no referido capital so-
cial: (c.1) 76.521.435 ações de emissão da Investida, sendo 61.434.219 da classe A e 15.087.216 da 
classe B, representativas de 10,137596% do seu capital social total; (c.2) 10,137596% dos direitos cre-
ditórios oriundos dos créditos fiscais cuja restituição foi requerida nos processos administrativos fiscais 
atualmente em curso e resumidos no Anexo II do Relatório Final de Atividades do Liquidante; todos os ativos 
descritos anteriormente são recebidos pela Velpart Holdings LLC ao valor agregado de R$303.905.282,32, 
que representa o seu valor contábil, conforme faculta o artigo 22, §2º, da Lei 9.249/95; e (d) a acionista 
BRC S.à R.L., detentora de 162.553.935 ações preferenciais e 619.613.583 ações ordinárias, represen-
tativas de 50,889374% do capital social total da Companhia, recebe, a título de devolução da sua partici-
pação no referido capital social: (d.1) 384.127.363 ações de emissão da Investida, sendo 308.391.560 
da classe A e 75.735.803 da classe B, representativas de 50,889374% do seu capital social total; (d.2) 
50,889374% dos direitos creditórios oriundos dos créditos fiscais cuja restituição foi requerida nos proces-
sos administrativos fiscais atualmente em curso e resumidos no Anexo II do Relatório Final de Atividades do 
Liquidante; todos os ativos descritos anteriormente são recebidos pela BRC S.à R.L. ao valor agregado de 
R$1.525.563.849,94, que representa o seu valor contábil, conforme faculta o artigo 22, §2º, da Lei 
9.249/95; 6.8. Pela guarda dos livros e documentos da Companhia durante todo o prazo prescricional 
aplicável, os acionistas indicaram como responsável o próprio Liquidante, a quem competirá, ainda, promo-
ver o arquivamento e a publicação da presente ata, assim como, na qualidade de procurador dos acionistas, 
cumprir integral e pontualmente todas as obrigações decorrentes da liquidação ora aprovada, incluindo as 
obrigações principais e acessórias de natureza fiscal, tais como a apresentação de declarações relativas a 
tributos devidos em razão do encerramento das atividades da Companhia, o pagamento pontual de even-
tuais tributos exigíveis, além da realização do cancelamento e baixa de todos os registros da Companhia 
perante órgãos públicos que sejam necessários para a sua completa extinção; 6.9. As despesas incorridas 
com a efetivação dos atos descritos na alínea anterior, assim como quaisquer direitos e obrigações que ve-
nham a surgir após esta data, e que sejam atribuíveis à Companhia liquidada, serão atribuídos a todos os 
acionistas, na proporção da sua participação no capital social da Companhia na presente data; 6.10. Os 
acionistas, entre si, e a Companhia, dão-se a mais plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, 
nada mais podendo reclamar, um do outro, no presente ou no futuro, com base na existência legal da Com-
panhia, ou no pagamento de seu acervo líquido, conforme aprovado nesta Assembleia Geral, ressalvado o 
disposto na deliberação do item 6.8, acima; 6.11. Foi aprovada e encerrada a liquidação, tendo sido, na 
forma da lei, declarada extinta a S-Velame Administração de Recursos e Participações S.A. 7. Encerramen-
to: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a AGE, da qual se lavrou a presente ata que, lida e 
achada conforme, foi assinada por todos. Mesa: Andre Coelho de Souza - Presidente; Giovanna Navarro 
Pires - Secretária. Acionistas Presentes: Cedar Trade LLC, (representada por seus procuradores Wagner Dias 
Coelho e Andre Coelho de Souza); SFI Management Limited (representada por suas procuradoras Izadora de 
Souza Moreira e Livia Helena Schiavone Crestana); Velpart Holdings LLC (representada por suas procurado-
ras Izadora de Souza Moreira e Livia Helena Schiavone Crestana); e BRC S.à R.L., representada por (repre-
sentada por seu procurador Andre Coelho de Souza). Confere com a ata original lavrada em livro próprio. 
JUCESP nº 108.639/22-8 em 22/2/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.
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Edital de Citação com prazo de 30 dias úteis. PROCESSO DIGITAL Nº 1040601-61.2019.8.26.0100. O Dr. Sang Duk Kim, Juiz de Direito da 
7ª Vara Cível do For Central Comarca da Capital/SP., Faz Saber a JEFERSON DA SILVA NOVAES, CPF nº 061.479.628-05 que por parte 
de P FONSECA ESTEVES DEPLICAÇÃO A LASER ESTÉTICA LTDA, foi ajuizada ação Monitória p/ cobrança de R$3.008,00 
(Maio/2019), referente a débitos relativos ao cheque oriundo do banco Santander S/A, Ag. 372, conta corrente nº 01 47287 5, sob nº 000010. 
Estando o réu em local ignorado, expede-se o edital para que no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, pague o débito isento de custas, 
arcando, todavia, com o pagamento dos honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa ou ofereça embargos, sob pena de 
constituir-se de pleno direito o título executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701/702 do 
CPC., ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, VI. Será o presente edital afixado e 
publicado na forma da Lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº 1070511-36.2019.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PROJETA INOX 
COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 13.833.485/0001-46, que CASA GRANADO LABORATORIOS FARMACIAS E DROGARIAS 
S/A propôs uma ação de Procedimento Comum Cível, que tem por objeto a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 13.742,80 
(treze mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), mais juros e correção monetária, referente a equipamentos não entregues. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL (CPC, artigo 257, inciso III), 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 (CPC, artigo 257, inciso IV). Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de 
março de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1007030-57.2017.8.26.0266 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Itanhaém, Estado de São Paulo, Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) PEDRO FERREIRA DA CUNHA, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que EMACOM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando 
obter o domínio sobre o lote 01 da quadra N, situado a Rua Bahia Jd. Marilu, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1001051-89.2018.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Zanetti Stauber, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALPHA CENTER 
FILTRAGEM INDUSTRIAL LTDA ME, CNPJ 11.311.013/0001-06, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível – 
Protesto Indevido de Título, por parte de TECNOMUNDI INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA - ME, objetivando o recebimento de R$ 
5.622,00, devidamente corrigido e atualizado bem como efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 20% do valor da 
causa. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 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 Santo André, aos 01 de fevereiro de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1030768-06.2021.8.26.0114 
O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Drº. Herivelto Araujo Godoy, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER ao espólio de EUGÊNIO LOTUFO E LYDIA CAMILLA LOTUFO, representado pelo seu inventariante MARIO LOTUFO, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que VERA BONTURI BOLZANI, 
VERA ALICE BOLZANI BERNI, GLÁUCIA BOLZANI CHIMINAZZO, SANDRA BOLZANI PEREIRA, NELSON DAVI BOLZANI e ATÍLIO 
BOLZANI, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a aquisição da propriedade resolúvel do imóvel sobre o Lote 14 da quadra E, do 
loteamento denominado Sítio São José, no perímetro urbano do município de Campinas/SP, localizado na Rua Genny Cialone Bonturi nº 
132, terreno com área de 1.000 m2s , na proporção de ½ para a viúva/autora e 1/10 para cada filho da autora. Conforme alvará emitido pela 
Municipalidade de Campinas em 08 de outubro de 2008, os autores regularizaram a construção de uma casa residencial e piscina sob o 
referido lote, exercendo posse do imóvel desde a sua aquisição em 1979, bem como, pagando os tributos afetos ao imóvel desde 1985, 
agindo como proprietários de fato, com regularização das acessões datada de 2008, inclusive com pagamento de conta de energia desde 
2011. Logo, os autores exerceram posse mansa e pacífica do imóvel ao longo de mais de 30 anos, com o animus domini, sendo certo que 
comprovado, com grande folga, o prazo para a prescrição aquisitiva. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. 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 25 de abril de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022992-02.2017.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauricio Tini Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ARIOVALDO REIS, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 11.451.577-3, CPF 058.692.988-65, com endereço à Rua Borba Gato, 331, apto 2 
- Ed. B, Santo Amaro, CEP 04747-030, São Paulo - SP, EVANDRO LUCIANO ORSI, Brasileiro, CPF 132.531.038-70, com endereço à 
Rua Borba Gato, 331, apto 2 - Ed. B, Santo Amaro, CEP 04747-030, São Paulo - SP e TM BEVO IND COM MAQ REPR. LEGAL 
ARIOVALDO REIS, CNPJ 56.241.466/0001-33, com endereço à Rua Senador Vergueiro, 289, casa 2, Santo Amaro, CEP 04739-060, São 
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., alegando 
em síntese: objetivando o recebimento da quantia de R$158.667,21 (Setembro/2017) referente débitos relativos aos cartões n.º 
4551870502903587 e 4551870507723519. Encontrando-se o 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, 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 Bernardo do Campo, 
aos 05 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1017004-82.2018.8.26.0008. O MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro 
Regional VIII – Tatuapé/SP, Dra. Antonio Manssur Filho, na forma da Lei, etc... Faz Saber a ANDRÉ PANOS ARAKELIAN, RG. 25.770.525-
9 e CPF. 148.405.218-83, que por parte de KA SOLUTION TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA, foi ajuizada ação de Cobrança de R$ 
832,00 (Dezembro/2018), referente Materiais Didáticos fornecidos pela Autora ora firmado entre as partes, onde o réu emitiu (04) cheques a 
favor do Autor, e os mesmos foram devolvidos sem a devida compensação, conforme consta nos documentos que foram descritos e 
anexados nos autos. Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis após 
fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereça defesa, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão 
verdadeiros os fatos alegados pela autora, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 
257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Cidade de São Paulo, aos 19 de abril de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1010253-17.2021.8.26.0609. 
O MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro de Taboão da Serra/SP, Dr. NELSON RICARDO CASALLEIRO, na forma da Lei...Faz 
Saber a réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Lilian Rodrigues de 
Andrade Mota e outros ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando ao domínio sobre o imóvel situado na Rua Quinze de Novembro, 50, Lote 
nº 06, da Quadra N, do loteamento denominado Jardim São Salvador, Taboão da Serra-SP, com área de 156,00 m2, inscrição cadastral: 36-
23421-51-85-0303-00-000-3 Bairro das Oliveiras, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, publicado na forma da Lei. Nada Mais. 
Cidade de Taboão da Serra, 05 de maio 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1031138-
24.2017.8.26.0405. O MMº Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro de Osasco/SP, Dr. RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO, na forma da 
Lei, etc... Faz Saber a JOSÉ LUIZ FERREIRA, CPF. 467.868.728-91, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Valter Ribeiro e 
outros ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando domínio do imóvel sito a Rua Juan Vicente, 223, Jardim Bandeiras, Osasco-SP (Lote 20, 
Quadra 01), alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresente contestação. Não sendo contestada a 
ação, o réu será  considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da 
Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, 05 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0029172-62.2021.8.26.0224. O MMº Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a FIRETECH SISTEMAS CONTRA INCÊNCIO 
FIRETECH SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ. 19.646.742/0001-17, na pessoa de seu representante legal, que DKS 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA - ME, foi ajuizada ação Monitória em fase de Cumprimento de 
Sentença, ora julgada procedente e condenou o requerido ao pagamento de R$ 7.925,74, atualizado até (Dezembro/2021) e demais 
cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando o requerido em local ignorado, expede-se edital de intimação, 
para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 30 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa (Cumprimento de Sentença) e 
pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde o requerido poderá apresentar 
impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora 
ou nova intimação (art. 525 do NCPC), nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
Cidade de Guarulhos, aos 03 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1105294-54.2019.8.26.0100. A MMª Juiza de Direito da 31ª Vara Cível do Foro 
Central Cível/SP, Dra. PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Genilson Moreira dos Santos, CPF. 
074.593.555-93, que IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR, CNPJ. 43.208.040/0001-36, ajuizou ação de Sustação de Protesto em 
fase de Cumprimento de Sentença, objetivando receber o valor de R$ 7.208,86 (Novembro/2020). Tendo em vista o Bloqueio Judicial em 
conta corrente do requerido no valor de R$ 3.172,26, os quais foram bloqueados, transferidos e penhorados nos autos supra. Estando o 
requerido em local ignorado, expede-se o presente edital de intimação para que no prazo de 15 dias a fluir após o prazo supra de 20 dias, 
ofereça impugnação (artigo 525 do Código de Processo Civil - Lei n.º 13.105/2015). Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos 
termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 22 de março de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1001307-21.2019.8.26.0514. O MMº Juiz de Direito da Vara Única do Foro de 
Itupeva/SP, Dra. HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GERSON GARCIA 
MUNIZ, RG 20.123.134-7, CPF 112.512.358-32, que lhe foi proposta ação de Execução de Título por Dorema Administração e Negócios 
Imobiliários Ltda, para cobrança de R$ 12.594,37 (junho/19), referente ao contrato firmado entre as partes para aquisição do Lote 03, Quadra 
09, do Loteamento Gran Ville São Venâncio, onde o executado não pagou as parcelas vencidas entre 23/12/2018 e 23/05/2019. Estando o 
réu em lugar ignorado, foi determinada a Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 dias, pague a 
quantia devidamente corrigida, bem como honorários fixados em 10%, sob pena de prosseguimento da execução, anotando-se que, 
efetuado o pagamento no prazo, a verba honorária fica reduzida pela metade, ou, querendo, ofereça embargos no prazo de 15 dias, 
facultado ao executado, nesse mesmo prazo, comprovado o depósito de 30% do valor em execução mais custas e honorários, requerer o 
pagamento do saldo remanescente em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Os prazos aqui 
indicados fluirão após o decurso do prazo do presente edital. Decorrido o prazo sem pagamento ou oposição de embargos, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Cidade de 
Itupeva, aos 09 de maio de 2022. 

Edital de Citação com prazo de 30 dias úteis. PROCESSO DIGITAL Nº 1040601-61.2019.8.26.0100. O Dr. Sang Duk Kim, Juiz de Direito da 
7ª Vara Cível do For Central Comarca da Capital/SP., Faz Saber a JEFERSON DA SILVA NOVAES, CPF nº 061.479.628-05 que por parte 
de P FONSECA ESTEVES DEPLICAÇÃO A LASER ESTÉTICA LTDA, foi ajuizada ação Monitória p/ cobrança de R$3.008,00 
(Maio/2019), referente a débitos relativos ao cheque oriundo do banco Santander S/A, Ag. 372, conta corrente nº 01 47287 5, sob nº 000010. 
Estando o réu em local ignorado, expede-se o edital para que no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, pague o débito isento de custas, 
arcando, todavia, com o pagamento dos honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa ou ofereça embargos, sob pena de 
constituir-se de pleno direito o título executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701/702 do 
CPC., ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, VI. Será o presente edital afixado e 
publicado na forma da Lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº 1070511-36.2019.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PROJETA INOX 
COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 13.833.485/0001-46, que CASA GRANADO LABORATORIOS FARMACIAS E DROGARIAS 
S/A propôs uma ação de Procedimento Comum Cível, que tem por objeto a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 13.742,80 
(treze mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), mais juros e correção monetária, referente a equipamentos não entregues. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL (CPC, artigo 257, inciso III), 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 (CPC, artigo 257, inciso IV). Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de 
março de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1007030-57.2017.8.26.0266 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Itanhaém, Estado de São Paulo, Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) PEDRO FERREIRA DA CUNHA, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que EMACOM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando 
obter o domínio sobre o lote 01 da quadra N, situado a Rua Bahia Jd. Marilu, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1001051-89.2018.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Zanetti Stauber, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALPHA CENTER 
FILTRAGEM INDUSTRIAL LTDA ME, CNPJ 11.311.013/0001-06, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível – 
Protesto Indevido de Título, por parte de TECNOMUNDI INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA - ME, objetivando o recebimento de R$ 
5.622,00, devidamente corrigido e atualizado bem como efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 20% do valor da 
causa. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 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 Santo André, aos 01 de fevereiro de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1030768-06.2021.8.26.0114 
O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Drº. Herivelto Araujo Godoy, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER ao espólio de EUGÊNIO LOTUFO E LYDIA CAMILLA LOTUFO, representado pelo seu inventariante MARIO LOTUFO, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que VERA BONTURI BOLZANI, 
VERA ALICE BOLZANI BERNI, GLÁUCIA BOLZANI CHIMINAZZO, SANDRA BOLZANI PEREIRA, NELSON DAVI BOLZANI e ATÍLIO 
BOLZANI, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a aquisição da propriedade resolúvel do imóvel sobre o Lote 14 da quadra E, do 
loteamento denominado Sítio São José, no perímetro urbano do município de Campinas/SP, localizado na Rua Genny Cialone Bonturi nº 
132, terreno com área de 1.000 m2s , na proporção de ½ para a viúva/autora e 1/10 para cada filho da autora. Conforme alvará emitido pela 
Municipalidade de Campinas em 08 de outubro de 2008, os autores regularizaram a construção de uma casa residencial e piscina sob o 
referido lote, exercendo posse do imóvel desde a sua aquisição em 1979, bem como, pagando os tributos afetos ao imóvel desde 1985, 
agindo como proprietários de fato, com regularização das acessões datada de 2008, inclusive com pagamento de conta de energia desde 
2011. Logo, os autores exerceram posse mansa e pacífica do imóvel ao longo de mais de 30 anos, com o animus domini, sendo certo que 
comprovado, com grande folga, o prazo para a prescrição aquisitiva. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. 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 25 de abril de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022992-02.2017.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauricio Tini Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ARIOVALDO REIS, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 11.451.577-3, CPF 058.692.988-65, com endereço à Rua Borba Gato, 331, apto 2 
- Ed. B, Santo Amaro, CEP 04747-030, São Paulo - SP, EVANDRO LUCIANO ORSI, Brasileiro, CPF 132.531.038-70, com endereço à 
Rua Borba Gato, 331, apto 2 - Ed. B, Santo Amaro, CEP 04747-030, São Paulo - SP e TM BEVO IND COM MAQ REPR. LEGAL 
ARIOVALDO REIS, CNPJ 56.241.466/0001-33, com endereço à Rua Senador Vergueiro, 289, casa 2, Santo Amaro, CEP 04739-060, São 
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., alegando 
em síntese: objetivando o recebimento da quantia de R$158.667,21 (Setembro/2017) referente débitos relativos aos cartões n.º 
4551870502903587 e 4551870507723519. Encontrando-se o 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, 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 Bernardo do Campo, 
aos 05 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1017004-82.2018.8.26.0008. O MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro 
Regional VIII – Tatuapé/SP, Dra. Antonio Manssur Filho, na forma da Lei, etc... Faz Saber a ANDRÉ PANOS ARAKELIAN, RG. 25.770.525-
9 e CPF. 148.405.218-83, que por parte de KA SOLUTION TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA, foi ajuizada ação de Cobrança de R$ 
832,00 (Dezembro/2018), referente Materiais Didáticos fornecidos pela Autora ora firmado entre as partes, onde o réu emitiu (04) cheques a 
favor do Autor, e os mesmos foram devolvidos sem a devida compensação, conforme consta nos documentos que foram descritos e 
anexados nos autos. Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis após 
fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereça defesa, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão 
verdadeiros os fatos alegados pela autora, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 
257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Cidade de São Paulo, aos 19 de abril de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1010253-17.2021.8.26.0609. 
O MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro de Taboão da Serra/SP, Dr. NELSON RICARDO CASALLEIRO, na forma da Lei...Faz 
Saber a réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Lilian Rodrigues de 
Andrade Mota e outros ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando ao domínio sobre o imóvel situado na Rua Quinze de Novembro, 50, Lote 
nº 06, da Quadra N, do loteamento denominado Jardim São Salvador, Taboão da Serra-SP, com área de 156,00 m2, inscrição cadastral: 36-
23421-51-85-0303-00-000-3 Bairro das Oliveiras, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, publicado na forma da Lei. Nada Mais. 
Cidade de Taboão da Serra, 05 de maio 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1031138-
24.2017.8.26.0405. O MMº Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro de Osasco/SP, Dr. RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO, na forma da 
Lei, etc... Faz Saber a JOSÉ LUIZ FERREIRA, CPF. 467.868.728-91, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Valter Ribeiro e 
outros ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando domínio do imóvel sito a Rua Juan Vicente, 223, Jardim Bandeiras, Osasco-SP (Lote 20, 
Quadra 01), alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresente contestação. Não sendo contestada a 
ação, o réu será  considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da 
Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, 05 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0029172-62.2021.8.26.0224. O MMº Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a FIRETECH SISTEMAS CONTRA INCÊNCIO 
FIRETECH SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ. 19.646.742/0001-17, na pessoa de seu representante legal, que DKS 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA - ME, foi ajuizada ação Monitória em fase de Cumprimento de 
Sentença, ora julgada procedente e condenou o requerido ao pagamento de R$ 7.925,74, atualizado até (Dezembro/2021) e demais 
cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando o requerido em local ignorado, expede-se edital de intimação, 
para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 30 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa (Cumprimento de Sentença) e 
pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde o requerido poderá apresentar 
impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora 
ou nova intimação (art. 525 do NCPC), nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
Cidade de Guarulhos, aos 03 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1105294-54.2019.8.26.0100. A MMª Juiza de Direito da 31ª Vara Cível do Foro 
Central Cível/SP, Dra. PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Genilson Moreira dos Santos, CPF. 
074.593.555-93, que IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR, CNPJ. 43.208.040/0001-36, ajuizou ação de Sustação de Protesto em 
fase de Cumprimento de Sentença, objetivando receber o valor de R$ 7.208,86 (Novembro/2020). Tendo em vista o Bloqueio Judicial em 
conta corrente do requerido no valor de R$ 3.172,26, os quais foram bloqueados, transferidos e penhorados nos autos supra. Estando o 
requerido em local ignorado, expede-se o presente edital de intimação para que no prazo de 15 dias a fluir após o prazo supra de 20 dias, 
ofereça impugnação (artigo 525 do Código de Processo Civil - Lei n.º 13.105/2015). Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos 
termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 22 de março de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1001307-21.2019.8.26.0514. O MMº Juiz de Direito da Vara Única do Foro de 
Itupeva/SP, Dra. HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GERSON GARCIA 
MUNIZ, RG 20.123.134-7, CPF 112.512.358-32, que lhe foi proposta ação de Execução de Título por Dorema Administração e Negócios 
Imobiliários Ltda, para cobrança de R$ 12.594,37 (junho/19), referente ao contrato firmado entre as partes para aquisição do Lote 03, Quadra 
09, do Loteamento Gran Ville São Venâncio, onde o executado não pagou as parcelas vencidas entre 23/12/2018 e 23/05/2019. Estando o 
réu em lugar ignorado, foi determinada a Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 dias, pague a 
quantia devidamente corrigida, bem como honorários fixados em 10%, sob pena de prosseguimento da execução, anotando-se que, 
efetuado o pagamento no prazo, a verba honorária fica reduzida pela metade, ou, querendo, ofereça embargos no prazo de 15 dias, 
facultado ao executado, nesse mesmo prazo, comprovado o depósito de 30% do valor em execução mais custas e honorários, requerer o 
pagamento do saldo remanescente em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Os prazos aqui 
indicados fluirão após o decurso do prazo do presente edital. Decorrido o prazo sem pagamento ou oposição de embargos, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Cidade de 
Itupeva, aos 09 de maio de 2022. 
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