
CLINICA SAO MATHEUS S/S LTDA., RTD/PJ, Microfilme 5830, CNPJ 
54.929.203/0001-96, constituída em 22/09/1986, baixa assinada em 
15/11/2021, responsável guarda livros e demais documentos Sra. 
ROSANA ANDRIOLI CARACANHAS. 

Vidroporto S.A.
CNPJ/ME nº 48.845.556/0001-05 – NIRE 35.300.107.799

Aviso aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas da Vidroporto S.A., na 
sede da sociedade, localizada à Rodovia Anhanguera, s/nº, Km 226,8, 
Bairro Sem Denominação, Porto Ferreira-SP, CEP 13.660.970, os docu-
mentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/1976, relativos ao exer-
cício fi ndo em 31/12/2021. Porto Ferreira, SP, 29/03/2022. Edson Luís 
Rossi – Diretor Presidente. (29, 30 e 31/03/2022)

Aldrago Participações Ltda.
CNPJ 23.034.453/0001-34

Aviso aos Sócios

Encontram-se à disposição dos Senhores Sócios, os documentos a que se

refere o artigo 1.078, § 1º do Código Civil, relativos ao exercício findo em 

31/12/2021. Solicitamos que o pedido de envio seja feito através do e-mail:

assembleia.tmc.2021@gmail.com, mencionando o nome da empresa.

Jarinu, 21/03/2022. A Administração.

Cajarana Participações Ltda.
CNPJ: 22.871.161/0001-93

Aviso aos Sócios 

Encontram-se à disposição dos Senhores Sócios, os documentos a  

que se refere o artigo 1.078, § 1º do Código Civil, relativos ao exercício 

findo em 31.12.2021. Solicitamos que o pedido de envio seja feito através 

do e-mail: assembleia.tmc.2021@gmail.com, mencionando o nome da 

empresa.

Jarinu, 21/03/2022

A Administração

58 – São Paulo, 132 (59) Diário Ofi cial Empresarial terça-feira, 29 de março de 2022

F.A. Administradora de Bens LTDA.
CNPJ 44.358.091/0001-07 - NIRE 35200949046

Edital de Convocação – Assembleia de Sócios Cotistas
Ficam convocados os sócios Cotistas da Sociedade F.A. Administradora 
de Bens Ltda., com sede na Avenida Rui Barbosa, 1.711, em Assis/SP,
a comparecerem, na forma do disposto no artigo 1152, §3º do Código 
Civil, na Assembleia designada para o dia 29/04/2022, às 09h00, em 1ª 
convocação, e às 09h30 em 2ª convocação, a ser realizada na Avenida
dos Rubis, nº 196, Jardim Maria Isabel, Marília/SP, para deliberação da se-
guinte ordem do dia: 1) Apreciação e Deliberação acerca das contas e do 
balanço patrimonial e respectiva demonstração de resultados do exercício 
de 2021; 2) Liquidação da sociedade Agro-Agro Agropecuária Ltda, CNPJ 
01.966.373/0001-84; 3) Outros assuntos de interesse da sociedade. As 
deliberações serão aprovadas pelos votos correspondentes, nos termos 
do Código Civil Brasileiro. Os sócios poderão ser representados por outro 
sócio ou por advogado, nos termos do artigo 1.074, §1º do Código Civil, 
mediante apresentação de procuração antes do início da assembleia. Por 

todos os sócios ainda que ausentes, nos termos do Parágrafo 5º do artigo
1.072 do Código Civil Brasileiro. Marília, 28/03/22. ADRIANO DE OLIVEI-
RA MARTINS e ARQUIMEDES VANIN - Administradores Não Sócios.

Rema Trancoso SPE Ltda
CNPJ nº 26.355.965/0001-90 - NIRE: 35.2.301.783-91

Ata de Reunião de Sócios Redução de Capital Social
Aos 09/02/2022, às 14:00 hs, no endereço residencial do sócio adminis-
trador, na Cidade de São Paulo/SP, à Rua Desembargador Guimarães, 75 
apartamento 33, Água Branca, CEP 05002-050, por estarem todos os só-
cios presentes. Presidente Rodrigo Maia Luque, Ordem do Dia - Consoan-
te à cláusula 4ª do contrato social da empresa Rema Trancoso SPE Ltda,  
os sócios resolvem reduzir o capital social no valor de R$ 2.299.676,00, 
nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, considerando que 
o valor atribuído ao capital social se tornou excessivo em relação ao ob-
jeto da Sociedade, de modo que, o capital social que atualmente é de 
R$ 2.399.676,00, passará a ser de R$ 100.000,00. Dessa forma, declara 
ainda que, conforme disposto no artigo 1.084 do Código Civil, que a re-
dução do capital social será realizada restituindo-se parte do valor das 
quotas aos sócios. Deliberação Tomada por Unanimidade e sem qualquer 
restrição; nada mais a tratar. Rodrigo Maia Luque - Sócio e adminitrador

Progresso e Desenvolvimento de 
Guarulhos S.A - PROGUARU

“em liquidação”
CNPJ/MF nº 51.370.575/0001-37

Aviso aos Acionistas
Comunicamos aos senhores acionistas desta Sociedade que se 
encontra à disposição na sede social da empresa à Av. Arminda de Lima 
nº 788, Vila Progresso, Guarulhos - SP, os documentos a que se refere o 
Artigo 133, da Lei 6.404, de 15/12/1976, referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2021. Guarulhos, 28 de março de 2022.

Ibrahim Faouzi El Kadi - Liquidante

Anhanguera Empreendimentos e
Participações Ltda.

CNPJ: 59.934.380/0001-84

Aviso aos Sócios

Encontram-se à disposição dos Senhores Sócios, os documentos a que se

refere o artigo 1.078, § 1º do Código Civil, relativos ao exercício findo em 

31.12.2021. Solicitamos que o pedido de envio seja feito através do e-mail:

assembleia.tmc.2021@gmail.com, mencionando o nome da empresa.

São Paulo, 21/03/2022

A Administração

CODERP - Cia de Desenvolvimento 
Econômico de Ribeirão Preto 

-Em Liquidação 
CNPJ nº 45.254.950/0001-80 
AVISO AOS ACIONISTAS 

A CODERP comunica que, se acham a disposição dos senhores 
acionistas, na sede social da Companhia, os documentos a que se refere 
o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2021. Ribeirão Preto, 28/03/2022. Romerio Danagio Righetti 
– Presidente da Comissão Liquidante. 

Companhia de Habitação 
Popular Bandeirante

CNPJ nº. 46.065.546/0001-21
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convoca acionistas para AGO/AGE 27/04/2022, 14h00, Rua Barão de 
Jaguara, 1481, 6º, 63- Campinas/SP, Ordem do dia AGO: A) leitura,
discussão, votação relatório diretoria, balanço, demonstrações financeiras, 
Parecer sobre exercício 2021; B) Provisionamento perdas -apontamento 
Processo TCESP - TC 00004335.989-20-8; C) Eleição do Conselho Fiscal 
D) outros Assuntos. AGE: a) Aprovação Plano de Cargos e Salários e Plano 
de Carreira. B) Outros Assuntos. Campinas, 25/03/2021. José Fernando 
Lobato- Diretor-Presidente.

Sindicato da Indústria de Produtos de Cimento do Estado de São
Paulo - SINPROCIM - Eleições Sindicais - Aviso Resumido do
Edital de Convocação. Será realizada eleição, nos dias 28 e 29 de
abril de 2022, na sede desta entidade, situada na Avenida Paulista,
1313 - 10º andar - conjunto 1070 - São Paulo/ SP, para composição do
Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Delegados Representantes e
respectivos Suplentes, devendo o registro de chapas ser apresentado
à Secretaria, no horário de 9:00 às 17:00 horas, no período de 15
(quinze) dias a contar da publicação deste aviso. O Edital de Convoca-
ção da eleição encontra-se afixado na sede deste Sindicato.

São Paulo, 29 de março de 2022.
José Carlos de Oliveira Lima - Presidente do Conselho Deliberativo

Mineração Itapecuru Ltda.
CNPJ: 52.702.347/0001-80

Aviso aos Sócios
Encontram-se à disposição dos Senhores Sócios, os documentos a que se
refere o artigo 1.078, § 1º do Código Civil, relativos ao exercício findo em 
31.12.2021. Solicitamos que o pedido de envio seja feito através do e-mail:
assembleia.tmc.2021@gmail.com, mencionando o nome da empresa.

São Paulo, 21/03/2022.
A Administração

HB Saúde S/A
CNPJ Nº 02.668.512/0001-56 - NIRE Nº 35300156391

Capital Fechado - Aviso aos Acionistas.
Encontram-se à disposição dos senhores Acionistas na sede da Cia. sito à 
Av. José Munia, 6.250, Jardim Francisco Fernandes, São José do Rio Preto, 

São José do Rio Preto, 28 de março de 2022.
Dr. Francisco Garcia Parra

Diretor Presidente (30-31-01)

Flying Tigers Assessoria Agroempresarial 
a Propriedades Rurais Ltda.

CNPJ/ME: 00.638.161/0001-05 - NIRE: 35.213.109.289
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 12.03.2022

Data, Hora, Local: 12.03.2022, às 08 horas, na sede, na Rua Padre Gui-
lherme Pompeu, nº 01, Santana do Parnaíba/SP. Presença: totalidade do
capital social. Mesa: Roberto Barretto Martins – Presidente, Alexandra
Abreu Barretto Martins - Secretário. Deliberações Aprovadas: (i) a redu-
ção do capital social em R$476.360,00, por se mostrar excessivo em rela-
ção ao objeto da Sociedade, com amparo no artigo 1.082, inciso II e artigo
1.084, ambos do Código Civil, o qual passará dos atuais R$496.360,00
para R$20.000,00, dividido em 20.000 quotas sociais, com valor nominal
de R$ 1,00 cada uma. (ii) A redução do capital será realizada mediante o
cancelamento de 476.360 quotas sociais, desproporcionalmente entre os
sócios: (a) 476.159 quotas - R$1,00 cada, de titularidade do Sr. Roberto
Barretto Martins; (b) 201 quotas - R$1,00 cada, de titularidade da Sra. Ale-
xandra Abreu Barretto Martins. (iii) A título de devolução da participação
societária ora reduzida, os sócios receberão, o valor de R$476.360,00: (a)
Roberto Barreto Martins receberá - R$476.159,00 da seguinte forma: (i)
R$190.752,99 em moeda corrente nacional, correspondente ao saldo da
conta Caixa da Sociedade; (ii) R$24.328,91 em moeda corrente nacional,
correspondente ao saldo da conta Banco – Conta Movimento da Socieda-
de; (iii) R$14.077,50 mediante a dação em pagamento dos créditos detidos
pela Sociedade contra a ACP Bioenergia Ltda em decorrência da Nota fi s-
cal 41; (iv) R$247.000,00 mediante a dação em pagamento dos créditos
detidos pela Sociedade contra a Investmoney Administração e Participa-
ções S.A.; e (v) R$0,00, considerando a depreciação total do bem, median-
te a dação em pagamento do Veículo I/MG 6 Turbo ano 2012, placa FJE-
1447. (b) Alexandra Abreu Barretto Martins, receberá - R$ 201,00 em moe-
da corrente nacional, correspondente ao saldo da conta Caixa da Socieda-
de. (iv) o novo capital social de R$20.000,00, dividido em 20.000 quotas
sociais, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma será detido da seguinte
forma: Sócio: Roberto Barreto Martins, Quotas: 20.000, Valor (R$): 20.000,
%: 100,00, Total: Quotas: 20.000, Valor (R$): 20.000, %:100,00. (v) a publi-
cação da ata de acordo com as disposições legais vigentes, para que,
após o transcurso do prazo legal de 90 dias, seja levada a registro junto
com a respectiva alteração contratual que consigna o quanto decidido nes-
ta Reunião de Sócios. (vi) a administração a adotar todas as providências
necessárias. Encerramento: Nada mais. Santana de Parnaíba, 12.03.2022.
Sócios: Roberto Barretto Martins, Alexandra Abreu Barretto Martins

Associação Brasileira das Indústrias 
de Produtos de Higiene, Limpeza 
e Saneantes de Uso Doméstico 

CNPJ. nº 48.089.296/0001-95
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinário

A Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, 
, 

doravante denominada “ABIPLA”, entidade associativa, com sede na 
Rua do Paraíso, 139, 5º andar, São Paulo / SP, vem, por sua Presidente, 
nos termos do artigo 22º, inciso II de seu Estatuto Social, convocar 
suas associadas ao comparecimento em Assembleia Geral 
Extraordinária, à ocorrer no dia 1º de abril de 2022, às 8:30hs em 
primeira convocação e às 9:00hs em segunda convocação, na sede 
da Associação, para deliberar acerca da seguinte ORDEM DO DIA: 
1. Ingresso da ABIPLA como amicus curiae em recurso(s) em trâmite 
perante o Superior Tribunal de Justiça oriundo(s) de decisão(ões) 
judicial(is) desfavorável(is) proferida(s) no âmbito de ação(ões) civil(is) 
pública(s) ajuizada(s) pelo Ministério Público Federal contra empresas 
dos mais diversos segmentos econômicos do país, envolvendo o alegado 
tráfego com excesso de peso em rodovias federais, pretendendo a 
responsabilização civil das empresas embarcadoras e transportadoras 
por danos materiais e morais, além de multas judiciais, estipuladas sem 
qualquer critério, limite de valor ou tempo. 

São Paulo, 18 de março de 2022.

Jaccl do Brasil Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 03.983.229/0001-81, JUCESP NIRE 35216456761

Extrato da Ata Reunião de Sócios 
Em reunião realizada em 24/03/2022, sócios representando 100% do
capital social de Jaccl do Brasil Participações Ltda., sediada na cidade
de São Paulo/SP, na Rua Padre João Manuel 755, 8º andar, conjunto 82,
sala 4, Cerqueira Cesar, CEP 01411-001, CNPJ/MF nº 03.983.229/0001-
81, JUCESP NIRE 35216456761, resolveram reduzir o capital social de 
R$ 188.745.282,00, dividido em 188.745.282 quotas, para
R$ 108.745.281,00, dividido em 108.745.281 quotas, uma redução de
R$ 80.000.001,00, com o cancelamento de 80.000.001 quotas. O capital
social passará a ser distribuído como segue: (a) Claude Suzanne Vanier 
Defforey - 36.248.427 quotas, no valor nominal total de R$ 36.248.427,00, 
(b) Carlos Jacques Defforey - 36.248.427 quotas, no valor nominal total
de R$ 36.248.427,00, e (c) Louis Jean Defforey 36.248.427 quotas, no
valor nominal total de R$ 36.248.427,00. Para os efeitos do §1º do artigo 
1.084 do Código Civil, não havendo oposição de credores, o arquivamento
da alteração contratual relativo à redução de capital social se dará no
prazo de 90 dias da publicação da ata de reunião. O valor da redução será 
restituído de forma integral no prazo de até 60 dias do arquivamento da
referida alteração contratual na JUCESP. Assinatura dos presentes: sócios 
- Claude Suzanne Vanier Defforey; Carlos Jacques Defforey e Louis Jean 
Defforey.

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br

terça-feira, 29 de março de 2022 às 05:03:34


