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USINA ALTA MOGIANA S.A. - AÇÚCAR E ÁLCOOL
CNPJ nº 53.009.825/0001-33

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas:

A Diretoria.

Passivo 
Nota

explicativa
30 de abril 

de 2017
30 de abril  

de 2016
1° de maio  

de 2015
(Reapresenta- (Reapresenta-

 Circulante
 Fornecedores
 Empréstimos e

18  203.020 
 Salários e encargos
  sociais  21.988 

 33.289 

  de clientes 19  11.080  848  583 

 143.829 

  a pagar 22.d
 Outras contas a pagar  3.484 

 477.837  509.808  408.269 
Não Circulante
 Empréstimos e

18  854.098 
 Tributos “sub judice” 20

21
 Outras contas a pagar  4.411 

 854.824  953.806  878.876 
 1.332.661  1.463.614  1.287.145 

 Capital social 22.a  320.000  320.000  320.000 

  patrimonial 22.c
 258.355 

 786.188  592.040  590.315 
Total do passivo e
 patrimônio líquido  2.118.849  2.055.654  1.877.460 

Ativo
Nota

explicativa
30 de abril 

de 2017
30 de abril  

de 2016
1° de maio  

de 2015
(Reapresenta- (Reapresenta-

Circulante

9  584.482 
 Contas a receber 
  de clientes 10  149.141 

11

14  131.158 

 Impostos a recuperar 13  53.280  38.988 
 Instrumentos

 45.242  21.201 

 Outros créditos  5.039  5.835 

 1.143.956  1.123.364  979.313 
Não Circulante

20  2.908 

 Impostos a recuperar 13  4.551  4.183  5.345 

 Outros créditos  185 

 29.737  29.740  27.991 

15  899.341 

 3.209 

 945.156  902.550  870.156 
 974.893  932.290  898.147 

Total do ativo  2.118.849  2.055.654  1.877.460 

 
em 30 de abril (Em milhares de reais)

Nota
explicativa 2017 2016 

Fluxo de caixa das atividades
 operacionais

(Reapresen-
tado Nota 

 249.301  15.890 

 109.435 

    de bens 24  1.991 
   Imposto de renda e contribuição 
    social diferidos 21

    cambiais sobre empréstimos 

    “sub judice” 20 e 24  28.140 
   Juros e multas de tributos “sub judice” 20

    culturais 14  103.854 
14 e 24

10
 569.443  458.585 

 Variações nos ativos e passivos
  (Aumento) ou redução dos ativos
   Contas a receber de clientes

 5.851 
   Impostos a recuperar- circulante 
    e não circulante

    e não circulante  948 
   Aumento ou (redução) dos
    passivos
   Fornecedores
   Salários e encargos sociais  2.342 

 55.119 
   Imposto de renda e contribuição  
     social pagos

 10.232 

    circulante e não circulante
Caixa líquido decorrente das 
 atividades operacionais  520.925  414.637 
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimentos

14
 8.992 

15

Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimentos  (283.461)  (260.014)
Fluxo de caixa das atividades

 Captação de empréstimos e 

22.d
Caixa líquido aplicado nas 

 (285.391)  (54.202)
(Redução) aumento do saldo de  
 caixa e equivalentes de caixa, líquido  (47.927)  100.421 
Caixa e equivalentes de caixa no 
 início do exercício  684.903  584.482 
Caixa e equivalentes de caixa no 

 636.976  684.903 

 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota
explicativa 2017 2016 

(Reapresenta-

Receita líquida de vendas 23 1.003.536  873.357 
14 e 24  5.212 

 
24

Lucro bruto  364.058  314.394 
Despesas operacionais

24
24
24

 
  e impostos  253.222  233.383 

25
25
25
25

Lucro antes dos impostos  375.689  23.877 
 Imposto de renda 21
 Contribuição social 21
Lucro líquido do exercício  249.301  15.890 
Lucro líquido básico e diluído por ação 
  (Expresso em R$ por ação)  11,25  0,72 

em 30 de abril (Em milhares de reais)
2017 2016 

(Reapresen-

Lucro líquido do exercício 249.301  15.890 

Total do resultado abrangente do exercício 249.301  17.913 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ajuste de avaliação 

patrimonial
Reservas de 

lucros

Nota
explicativa

Capital 
social

Custo 
atribuído de 

ativos
Investimento 
a valor justo

Reserva 
legal

Lucros 
retidos

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 1° de maio de 2015  320.000  42.663  11.208  32.361 225.994  632.226 

Saldo de abertura ajustado  320.000  42.663  11.208  32.361 225.994  (41.911)  590.315 

 4.103 
 2.023  2.023 

 15.890  15.890 

 1.198 
22.d

Saldos em 30 de abril de 2016 (reapresentado)  320.000  38.560  13.231  33.559 236.662  (49.972)  592.040 
22.d

 2.523 
 249.301  249.301 

22.d
142.022 

Saldos em 30 de abril de 2017  320.000  36.037  13.231  43.525 373.395  786.188 

Notas explicativas da administração às demonstrações  
(Em milhares de reais, exceto  

quando indicado em outra forma)

1 Contexto operacional -
-

-
2 

Base de preparação Declaração de conformidade (com relação às normas 
do CPC) 

-

-
3 Moeda funcional e moe-

da de apresentação
-

4 Uso de estimativas e julgamentos 
-

-
-
-

-
Nota Explicativa nº 20

(Tributos “sub júdice  Nota Explicativa nº 26 b. 
Incertezas sobre premissas e estimativas

 Nota Explicativa nº 10 - Pro-
 Nota 

Explicativa nº 14  Nota Explicativa nº 15
 Nota Explicativa nº 21 - Imposto de renda e contribuição social 

diferidos. c. Mensuração do valor justo

-

-
-

(inputs  Nível 1
 

 Nível 2 inputs -

  Nível 3 inputs
inputs  -

-
  Informa-

Contas a 
receber de clientes

de apresentação. Imobilizado 

de custos por meio de preços de mercado cotados na data de transição para 
-

do. 

descontando da diferença entre o preço a termo contratual e o preço a termo 

 
-

-

-
-

Empréstimos 
 

 
-

-
5 Base de mensuração

6 Principais políticas contábeis 
-
-

ceiras. a. Moeda estrangeira -

-

-

-

 -
nanceiros não derivativos -

-

-

-
-

meio do resultado

-
cio. Empréstimos e recebíveis

-
-
-

Caixa e equivalentes de caixa Compreendem saldos 

-
-

Contas a receber de clientes

-

Ajuste a valor presente -

-
-

ros não derivativos -

-

-

-

outras contas a pagar. -
-
-

pro rata 
temporis -

-

-
-

Instrumentos 
 

-

c. Capital social

-
d. Imobilizado (i) Reconhecimento e mensuração

-

-
-

-
-

-

-

(iii)Depreciação -
-

-

-
-

e. Intangível -

formados por direitos de uso de software

-

-
f. Ativo biológico é 

considerando a maturidade da 

-

g. Estoques -
-

-
-

-
-

h. 
Redução ao valor recuperável (imparment) 
recebíveis)

-

-

-
-

-

(ii) 

-

-

i. Benefí-
cios a empregados (i) Benefícios de curto prazo a empregados Obrigações 

-

j. Provisões

sub judi-
ce

k. Demais passivos - circulantes e não circulantes Demons-

l. Outros 
ativos circulantes e não circulantes 

-

 m. Reconhecimento da receita 
-
-
-

-

é transferida. -
-
-

-
-

o. Imposto de renda e 
contribuição social

-

-
-

postos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido 
-

tados abrangentes. O imposto corrente é o imposto a pagar esperado sobre o 
-

-

-

-
-

-

p. Lucro líquido bá-
sico e diluído por ação -

q. Aspectos ambientais -

associados a assuntos ambientais, por procedimentos operacionais e controles 
-
-
-

gor. r. Mudança nas políticas contábeis e divulgações 

-
teração é a distinção entre plantas de produção e a cana em pé (safra em forma-

-

menos depreciação acumulada e perdas por impairment

s. Reapresentação das cifras comparativas. Adoção de novas normas con-
tábeis

-

As principais mudanças 
para a Companhia são: i. Plantas de produção agora são registradas pelo custo 
menos depreciação acumulada e perdas por impairment

-

-

-

Efeitos da reapre-
sentação

30/04/2015

Ajustes na 
aplicação do 

CPC 29 

1° de Maio 
de 2015 Rea-

presentado

 Outros  904.452  904.452 
 904.452 

 235.491 
 Outros

 1.940.962  (63.502)  1.877.460 

 Tributo diferido
 Outros  1.201.998  1.201.998 

 Capital social  320.000  320.000 

 258.355  258.355 
 590.315 

 1.940.962  (63.502)  1.877.460 

30/04/2016

Ajustes na 
aplicação 

do CPC 29 

30 de Abril 
de 2016 Rea-

presentado

 Outros

 283.132  899.341 
 Outros  32.949  32.949 

 932.290 
 2.131.369  (75.715)  2.055.654 

 Tributo diferido 
 Outros

 Capital social  320.000  320.000 

 592.040 
 2.131.369  (75.715)  2.055.654 

30/04/2016

Ajustes na 
aplicação 

do CPC 29

30 de Abril 
de 2016 Rea-

presentado

 5.212 

Lucro bruto  314.394 
Com Vendas

Outras despesas operacionais,

Lucro antes do resultado
 233.383 

Lucro antes dos impostos
IR e contribuição social  4.152 
Lucro líquido do exercício  23.951  (8.061)  15.890 
7 Novas normas e interpretações ainda não efetivas -

-
impairment

de perdas esperadas e incorridas, em substituição ao modelo atual de perdas 

de hedge

-

-

8 Determinação do 
valor justo 

-

 

 -
-

-

descontando da diferença entre o preço a termo contratual e o preço a termo 

-
tos de swaps

-

9 Caixa e equivalentes de caixa
 2017 2016

 28.282 

 

-

-

-
-
-

- CDI. 10 Contas a receber de clientes
 2017 2016

  
 13.409 

  149.141 

 2017 2016
 

 1  15 
 2 

 100.839 
 149.141 

-

-

-

-

 2017 2016
Saldo inicial

11 Estoques
 2017 2016

  
40.391

 Etanol 4.109

84.183
31.333

334
 Outros 919
 

12 Partes relacionadas a. Controladora -
b. Principais 

saldos e transações que afetam o resultado

c. 
Operações com pessoal chave -

societárias. 13 Impostos a recuperar
 2017 2016
IRPJ e CSLL - antecipações/ recuperar
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  4.830  1.335 

 4.551  4.183 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
 - COFINS  1.201 
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS

 252 
  20.935 
Circulante  53.280 
Não circulante  4.551  4.183 

-
14 Ativo biológico 

-
-

Principais premissas uti-
lizadas na mensuração do valor justo 

Entradas de 

 

-

de impostos. 

médio estimado contempla gastos com os tratos culturais, corte, carrega-

parceiros. Foram também considerados os efeitos tributários com base nas 

-

 113.430 

 18.512 

 Saldo a custo  102.949 

Saldo inicial

 13.300 

 131.158 

 Saldo a custo  111.522 

 131.158 

-
Riscos regulatórios e ambientais 

-

-
cientes para gerir esses riscos. Riscos de oferta e demanda 

-

Riscos climáticos e outros 
-

Balanços patrimoniais em (Em milhares de reais)
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de agricultores. O rendimento da safra e o teor de sacarose da matéria-prima 
-

USINA ALTA MOGIANA S.A. - AÇÚCAR E ÁLCOOL - CNPJ nº 53.009.825/0001-33

-

-
das no processo de produção. Condições climáticas futuras poderão alterar 

 
15 Imobilizado

Custo Terras

Edifícios 
e depen-
dências

Máquinas, equipa-
mentos e instala-
ções industriais

Lavouras 
de cana-

de-açúcar

Veículos e 
equipa-
mentos

Máquinas e 
implementos 

agrícolas

Móveis, utensílios 
e equipamentos de 

informática Outros Total
Em 30 de abril de 2015 

 159.592  342.055  128.235 1.390.950 
 2.054  102.404  153.415 

 4.481  8  13 

 90.434  545.830  444.459  20.848 1.493.533 
 12.502  102.402  22.259 

 312  10 
101.001  500.032  131.982 

Depreciação Terras

Edifícios 
e depen-
dências

Máquinas, equipa-
mentos e instala-
ções industriais

Lavouras 
de cana-

de-açúcar

Veículos e 
equipa-
mentos

Máquinas e 
implementos 

agrícolas

Móveis, utensílios 
e equipamentos de 

informática Outros Total
Em 30 de abril de 2015

 12  4.853 

15  1.214 

 90.434  121.430  283.132  899.341 
 

101.001  124.103  318.902  54.130 

 de depreciação

a. Reavaliações 

-

 

-

b. Provisão 
para redução no valor recuperável

dos mesmos. c. Garantia

-

16 Intangível
Custo Softwares Marcas e patentes Total
Em 30 de abril de 2015     33 

   

Custo Softwares Marcas e patentes Total
    33 

 395  395 

 33  10.019 
Amortização Softwares Marcas e patentes Total
Em 30 de abril de 2015       

      
 80        80 

      

 55  55 

 33 3.209

33
 

17 Fornecedores
 2017 2016
Fornecedores de materiais, insumos, 

 
  3.503 

  

-
-

ciamentos

Modalidade 2017 2016
  
  
  

Jul-29  138.220  148.839 

  1.449 
   

Jan-24
Jan-20  21.488  29.311 

 10.120 
Capital de giro    

   

   
Out-21  925.329 

   

 11.195  10.829 

Outros Out-25  35  38 
 835.210 1.121.552 

 854.098 

(a) Moderfrota - 
PSI - -

PCA - -

BK -
(b) Prorenova 

-
-

-

 2017 2016
204.251

2018
1.900

2019 190.532
2020
2021

34.090
 854.098

19 Adiantamentos de 
clientes Os adiantamentos de clientes correspondem a recebimentos ante-

-

20 Tributos “sub judice

-

-

2017 2016 

Os tributos “sub judice” acima,

um auto de infração e imposição de multa, relacionado à glosa de créditos 

 

substancialmente, a autos de infração e imposição de multa relacionados a 

 1.809, 
para garantia de um dos autos de infração acima descritos, ocasionando 

ia. 

 

dos tributos “sub judice
Em 30 de abril de 2015
Juros e multas

Juros e multas

21 Imposto de renda e contribuição social. Composição dos tributos diferidos

Créditos tributários: 2017

Movimentação 
no resultado do 

exercício 2016

Movimentação 
no resultado do 

exercício

Movimentação 
no resultado 

abrangente 2015
 Imposto de renda sobre:      

 3.022  13.254  28.484 
 12.321 

 3.922 
 58.959  58.959 

 2.919  2.925 
 44.400 

Contribuição social sobre:       
 1.139 

 4.221 
 1.412 

 21.225  21.225 
 55  59 

  11.358 
Total dos créditos tributários
Débitos tributários:       
 Imposto de renda sobre:       

 15.431  89.185 
 11.854 

 92.404  92.404 
 4.909  8.234  1.302 
 5.012  5.012 

 115.113  108.818 
Contribuição social sobre:       

 2.034  2.938 
 5.555 

 1.804  1.804  1.528 
 41.440 

Total dos débitos tributários  1.042 
Imposto de renda e contribuição
 social diferidos, líquido  1.042 

Expectativa de realização: -

-

 2017 2016

 
Imposto 

de renda

Contri-
buição 
social

Imposto 
de renda

Contri-
buição 
social

Lucro antes dos tributos

 
Tributos sobre adições/

 1.585  231 
Tributos no resultado do 

Efeito corrente
Efeito diferido  4.922 

22 Patrimônio líquido a. Capital social

b. Reserva legal
c. 

Ajuste de avaliação patrimonial 

-
d. Divi-

dendos 

 

 2017

 249.301 
 199.329 

e. Reservas de retenção de lucros -

assembleia para futuras destinações. 23 Receita líquida de vendas

 2017 2016
  

 Etanol
 Energia elétrica  38.934 
 Outros  14.829 
Receita bruta
Impostos

24 Despesas por natureza -

-

 2017 2016

 5.212 

 2017 2016

 5.212 

 2017 2016
sub judice”
sub judice”

 394 
 483 

Despesas tributárias
 

 2017 2016
      

 80.012 
 142.043  103.190 

   

   

 26.1 Considerações gerais sobre geren-
ciamento de riscos -

-
commodities

swap

-
-

-
do internacional. 
contas a receber de clientes, outros ativos circulantes -

contas a pagar
° 18 e representam 

 c. Derivativos -
fair value -

-

-

 2017 2016
      

 11.019 
 10.182 

  45.242  21.201 
   

 143.829 

-
rações de mercado futuro e de opções de commodities

de commodities -

futuro e de opções de commodities

-

2017 2016
 Contratos futuros e de opções
 Comissões e corretagens  2.194  3.104 
 Variação cambial
 

   
 Contratos futuros e de opções (Hedge Comercial
 Contratos de opções (Hedge Financeiro
 Contratos de SWAP e a termo  (Hedge Comercial  5.945 
 Contratos de SWAP e a termo (Hedge Financeiro  10.994 

 28.142 
   
   

 142.043  103.190 

 28.142 

Hedge Financeiro -

Put, opções de compra – Call e termo de moedas – NDF / Futuro

-
-

1. Contratos futuros de commodities e moeda
Contratos em 30/04/2017

Instrumentos
Volume 

(Ton.)
Preço médio 

 
Valor de referên-
cia (Nocional) R$ 

Valor Justo (Fair 
Value) R$ 

Efeito (pagar) / 
receber - R$

          
      151.933   
      144.522   

(m³) (R$m³)         
15.450 1494,232 23.393

5.091
(US$) (R$)

3,411 145.924
132.010 434.202 9.514

     28.213 
Contratos em 30/04/2016

Instrumentos
Volume 

(Ton.)
Preço médio Valor de referên-

cia (Nocional) R$
Valor Justo (Fair 

Value) R$
Efeito (pagar) / 

receber - R$

239.104 4.808
299.030

(m³) (R$m³)

150 1.494,500 224 224
(US$BU)

4,552

(US$) (R$)
238.944

13.592 3,592 48.824

2. Contratos de opções de commodities e moeda
Contratos em 30/04/2017

Instrumentos
Volume 

(Ton.)
Preço médio Valor de referên-

cia (Nocional) R$
Valor Justo (Fair 

Value) R$
Efeito (pagar) 
/ receber - R$

    
    

54.409 0,534 2.049
0,384 1.880

95.051 0,239 9.952
33.022 0,492 1.145

(US$BU)
0,100 40 40
0,050 20 20

(m³) (R$m³)
9.540 282 215

(US$) (R$)
248.500 0,059 5.810

0,180

Contratos em 30/04/2016

Instrumentos
Volume 

(Ton.)
Preço médio Valor de referên-

cia (Nocional) R$
Valor Justo (Fair 

Value) R$
Efeito (pagar) 
/ receber - R$

    
    

58.423 12.113
104.399 11.123

       
109.225 0,459 3.810  2.939 

       
(US$) (R$)      

104.000 0,492 12.283  38.882 
       

     11.239 

26.2 Fatores de risco e análise de sensibilidade 26.2.1 Análise de 
sensibilidade - risco de taxa de juros: 

Descrição
Valor de 

referência
Impactos em um 
cenário provável

Impactos em um 
cenário possível

Impactos em um 
cenário remoto

 
 2.534 

 19.591  39.182 
Impacto no resultado operacional  18.324 

hedge

hedge
26.2.2 Análise de 

sensibilidade - risco de variação cambial: 

Descrição
Valor de 

referência
Impactos em um 
cenário provável

Impactos em um 
cenário possível

Impactos em um 
cenário remoto

 
       

 Estrangeira 159.200 318.401

 Estrangeira 18.915

 35.105 
Impacto no resultado operacional  91.219 

-

Cada paridade foi combinada de duas maneiras, de 
26.2.3 Análise de sensibilidade - risco de commodities

Descrição
Valor de 

referência
Impactos em um 
cenário provável

Impactos em um 
cenário possível

Impactos em um 
cenário remoto

 
       
       

 Posição Comprada
 Posição Vendida

 Posição Comprada 2.309 11.543 
 Posição Vendida 544 1.359

 Posição Vendida 282 28 141

 Posição Comprada 40 4 10 20 
 Posição Vendida 20 2 5 10
Impacto no resultado operacional 1.392 

NYBOT Sugar Number
(

Os contratos futu-
ros e de opções de preços das commodities contratadas foram combinados 

-

constantes. Os principais fatores de risco 

-

-

-

-

Essa nota apresenta informações sobre a 
-

 Estrutura de geren-
ciamento de risco Risco de crédito 

-

-

-

Nota 2017 2016
9  

Contas a receber de clientes 10 149.141 
 45.242 21.201

Outros créditos   5.039 5.835
    

-

Risco de liquidez Risco 

-

-

-

 2017

 Ativos
Fluxo de 

caixa
6 meses 

ou menos
 6 - 12 

meses
 1 - 2 
anos

 2 - 5 
anos

Mais que  
5 anos

Instrumentos 
45.242 45.242

Contas a 
 receber
  de clientes 149.141 149.141
Outros créditos 5.039 5.039
 
Passivos
Fornecedores
Empréstimos e 

835.210 108.299 419.453 34.090

 Propostos
Instrumentos 

Outras contas 
 a pagar

419.453 34.090

 2016

 Ativos
Fluxo de 

caixa
6 meses 

ou menos
 6 - 12 

meses
 1 - 2 
anos

 2 - 5 
anos

Mais que  
5 anos

Instrumentos 
21.201 21.201

Contas a 
 receber 
  de clientes
Outros créditos 5.835 5.835
 
Passivos   
Fornecedores
Empréstimos e 

1.121.552 204.251 558.993 90.854

 Propostos
Instrumentos 

143.829 143.829
Outras contas a
 pagar

1.303.418 204.251 558.993 90.854

Risco de mercado Decorre da possibilidade de 

-
Risco de taxas de câmbio

-

Risco de taxas de juros -

-
swaps

Risco de oscilação dos preços de produtos, mercadorias e insumos Es-

permanentemente os mercados locais e internacionais, buscando antecipar-se 
Risco operacional Risco operacional é o risco de 

-

-

aceitos de comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem de todas 

Risco de estrutura de capital Decor-

de acordo com os padrões de mercado. Todas as 

Ativos Nota 2017 2016
 Empréstimos e recebíveis    

9
  Contas a receber de clientes 10  149.141 

  Outros créditos  5.224 
 Valor justo por meio do resultado

 45.242  21.201 
Total
Passivos Nota 2017 2016
 Passivos pelo custo amortizado
  Fornecedores

18  835.210  1.121.552 
22.d

  Outras contas a pagar
 Valor justo por meio do resultado

 143.829 
Total  1.303.418 

Valor justo versus valor contábil Para todas 
-

Hierarquia de valor justo 
-

Nível 1: Preços cotados (não 
Nível 2: 

Inputs

Nível 3: 
inputs . Apuração do valor 

justo Nível 1 
Nível 2 
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0127033-67.2007.8.26.0053. O (A)
Dr(a). Danilo Mansano Barioni MM. Juiz (a) de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública,
do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS
NA LIDE que nos autos da ação de Desapropriação movida pela DERSA
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A., contra IVO TAKAU NISSIMURA E MARIA
TEREZA DE ALMEIDA MIGUEL NISSIMURA, por sentença proferida pelo MM. Juiz, foi
julgada procedente a ação, incorporando ao patrimônio da Expropriante a área de
20.907,70m² situada na Av. do Paiol, nº 980, Distrito de Parelheiros, nesta Capital,
condenando a Expte. a pagar à Expropriada, a indenização no valor de R$ 745.049,08
(fevereiro/2008 fls. 471) acrescida das cominações legais. E, para levantamento dos
depósitos efetuados, foi determinada a expedição do edital com o prazo de 10 (dez) dias
a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/
41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de julho de 2017. 03 e 04/08.

Edital de citação – prazo: 20 dias – processo nº 002594-65.2011.26.0003. O Dr. Marco
Antonio Botto Muscari Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara/
SP. Faz Saber a Sabrina Rachel Leite Praça, CPF 406.558.288-18, RG 37.504.802-9/
SSP-SP e Maria de Fátima Barreto de Almeida, CPF 857.662.168-15, RG 9.371.863-9,
que Fundação São Paulo, CNPJ 60.990.751/0001-24, lhe ajuizou ação de Execução de
Titulo Extrajudicial no valor de R$ 6.223,39(setembro/2011, relativa a Instrumento Particular
de Confissão de Divida, firmado com a executadas, ofertado pára pagamento de débitos
de mensalidades escolares. Estando as executadas em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que no prazo de 3 dias, a fluir após o prazo supra, efetue o
pagamento da dívida devidamente atualizada, acrescidos de honorários advocatícios em
10%, sob pena de revelia, situação em que lhe será nomeado curador especial, conforme
determinam os artigos 257, IV e 829 ambos do CPC, presumindo-se aceitos como
verdadeiros os fatos. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.    03 e 04/07/17.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001294-14.2016.8.26.0001
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de
São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, FAZ SABER a(o)
Francisca Pacheco da Silva, CPF 056.642.958-64, RG 81.199.387, que Beneficência
Nipo Brasileira de São Paulo ajuizou ação de cobrança pelo procedimento comum para
cobrança de R$ 34.485,29(janeiro/2016), referente às Notas Fiscais nº 387400 e 389326,
devidamente corrigido e acrescido das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios. Estando a ré em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias,
a fluir do prazo supra, 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.          B 03 e 04/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0162654-50.2008.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
Fibra Engenharia e Arquitetura Ltda, CNPJ 73.045.098/0001-77, que lhe foi proposta uma
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Tricury Armazéns Ltda, para cobrança
de R$ 15.128,80 (10/2008), referente ao débito do Contrato de Confissão e Parcelamento
de Dívida. Estando a executada em local ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado,
acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo
de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir
após o prazo supra, para oferecer embargos, facultando a executada nesse prazo,
reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em
execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06(seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do CPC). Será o presente edital, por
extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 19 de junho de 2017.          B 03 e 04/08

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
República Federativa do Brasil, a requerimento da OÁSIS CURSINO –
INCORPORADORA SPE LTDA, FAZ SABER, a todos que o presente
edital virem ou interessar possa que, JOSÉ RENATO ASSUNÇÃO,
professor, RG n° 12.266.036-5-SSP/SP, CPF n°, e TELMA AURÉLIO,
técnica educacional, RG n° 18.053.408-7-SSP/SP, CPF n° 064.072.988-
65, brasileiros, solteiros, maiores, domiciliados nesta Capital, residentes
na Rua João Joaquim Bohn n° 174, Jardim São José, ficam intimados
a purgarem a mora mediante o pagamento referente a 16 (dezesseis)
prestações em atraso, vencidas de 05/04/2016 a 05/07/2017, no valor
de R$52.239,50 (cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e
cinquenta centavos), e respectivos encargos atualizado na data de
hoje no valor de R$52.239,50 (cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e
nove reais e cinquenta centavos), que atualizado até 30/09/2017,
perfaz o valor de R$59.910,82 (cinquenta e nove mil, novecentos e
dez reais e oitenta e dois centavos), cuja planilha com os valores
diários para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi
concedido pela OÁSIS CURSINO – INCORPORADORA SPE LTDA,
para aquisição do imóvel localizado na Rua Simão Lopes n° 1.0010,
apartamento n° 46, localizado no 4º andar do Edifício Duna, integrante
do empreendimento residencial denominado Oásis Cursino, Saúde –
21° Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária
em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrado
sob n° 4 na matrícula nº 215.603. O pagamento haverá de ser feito no
14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí
nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às
16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação
deste. Fica o devedor desde já advertido de que, decorrido o prazo de 15
(quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro,
certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pela
fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da
consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário,
OÁSIS CURSINO – INCORPORADORA SPE LTDA, nos termos do
art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a
público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da
mesma Lei. São Paulo, 18 de julho de 2017. O Oficial.  02, 03 e 04/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008424-45.2011.8.26.0002.
O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível - Foro Regional II -
Santo Amaro/SP. Faz Saber a João Altamiro Rodrigo de Moraes, CPF 430.921.010-49 e
Maria Ines Granja, CPF 737.889.619-53, que nos autos da ação de Procedimento Comum,
requerida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, contra Drinks Bar
Minha Musa, foi declarada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Drinks Bar Minha Musa, CNPJ 72.841.166/0001-41. Estando os requeridos em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, contestem e requeiram as provas cabíveis, sendo nomeado curador especial em
caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de
fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
04 de julho de 2017.            B 02 e 03/08

Citação Prazo 20 dias Processo 1095315-73.2016.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Ramos, Juiz
de Direito da 12ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Cultiva Agronegócios Ltda,
CNPJ 03.381.380/0001-40, na pessoa de seu representante legal, ajuizou uma Ação
Monitória, tendo como corréus Maurício Lopes de Moraes e outros, objetivando o
recebimento de R$ 1.018.798,45 (08/2016), acrescidos de juros e correção monetária,
referente ao débito do Contrato de compra e venda de insumos agrícola. Estando a requerida
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
30 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de
5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas ou
embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-
se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei.          B 02 e 03/08

EDITAL PARA INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012066-
64.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) Faz Saber a Tatiana Degens Weil Figer, CPF 318.010.968-80, que
Leonardo de Lima Ribeiro, ajuizou um Protesto Interruptivo de Prescrição, tendo como
corréus Romeo Fundo de Investimentos Multimercado Crédito Privado Investimento no
Exterior e outros, objetivando que se interrompa a prescrição relacionada ao ajuizamento
de medicas para reconhecimento dos direitos da Ocroma Investimento e Gestão Ltda.,
pelos serviços prestados enquanto gestora do Fundo. Estando a requerida em lugar
ignorado, expediu-se o presente, com o prazo de 20 dias e decorrido o prazo de 48 horas,
na forma do art. 256, II do Novo CPC, o que o Cartório certificará, serão entregues os
autos ao Requerente. S público em geral, nos termos do artigo 726, §1º do Código de
Processo Civil. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei (arts.
257 e 258 do CPC). NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de
junho de 2017.          B 02 e 03/08

E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90, a
promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram o(s)
imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Fica(m)
cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de 02/08/
2017 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial. Quaisquer
informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa Econômica
Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em horário bancário.

Contrato: 8.1813.0056828-9 - SED: 30574/2017 - CREDOR: CAIXA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): PAULO CÉSAR VALÉRIO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR,
OP. ENSACADEIRA, CPF: 174.772.978-77, RG: 21.776.575-SSP/SP e IVANILDO
VALÉRIO DA SILVA, BRASILEIRO, CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO
UNIVERSAL DE BENS, ANTES DA LEI 6.515/77, APOSENTADO, CPF: 653.343.618-
04, RG: 6.798.733-SSP/SP e seu cônjuge FÁTIMA MATIAS DA SILVA, BRASILEIRA,
DO LAR, CPF: 103.046.518-50, RG: 14.552.365-SSP/SP. Imóvel sito à: ESTRADA
ITAQUERA - GUAIANASES, Nº 1.955, APARTAMENTO Nº 82, LOCALIZADO NO 8º
PAVIMENTO DO EDIFÍCIO JASMIM - TORRE 02 DO CONDOMÍNIO CHÁCARA DAS
FLORES, NO DISTRITO DE ITAQUERA - SÃO PAULO/SP. Com uma vaga descoberta
para guarda de automóvel de passeio, com utilização de manobrista/garagista.

São Paulo, 02/08/2017.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Agente Fiduciário

02, 03 e 04/08/2017

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  03/
08/17, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1A8F2 -  CONTRATO: 8024508943273 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA
0245 - VILLA LOBOS
ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA GREGORIO BEZERRA, Nº 299, APARTAMENTO
204-B, LOCALIZADO NO 2° ANDAR OU 4° PAVIMENTO, EDIFICIO SCALEA, JARDIM
LALLO, 32° SUBDISTRITO-CAPELA DO SOCORRO, SÃO PAULO/SP. CABENDO-
LHE O DIREITO A 1  VAGA DESCOBERTA E INDETERMINADA NA GARAGEM
COLETIVA, LOCALIZADA NO SUBSOLO OU 1°PAVIMENTO E NO ANDAR TERREO
OU 2° PAVIMENTO DO EDIFÍCIO PARA GUARDA DE UM AUTOMÓVEL DE PASSEIO.

HENRIQUE AP RODRIGUES DE CASTRO, BRASILEIRO(A), CPF: 06466692817,
CI: 15.945.831-6 SOLTEIRO(A)   e cônjuge, se casado(a) estiver.

BANCO BONSUCESSO S/A
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA  ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

03 - 04 - 05/08/2017

Companhia Brasileira de Alumínio
CNPJ.MF nº 61.409.892/0001-73 - NIRE 35.3.0001276.3

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25 de Maio de 2017
1. Data, Horário e Local - Dia 25 de maio de 2017, às 10:30 horas, no escritório da Companhia localizado 
na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105, 14º andar, conjunto 141, parte, Cidade Monções,  
CEP 04571-900, capital e Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação - Dispensada em virtude da 
presença da totalidade dos acionistas, de acordo com os termos do parágrafo 4º do Artigo 124 da  
Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Presença - Acionistas representando a totalidade do 
capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa Dirigente - Ricardo 
Rodrigues de Carvalho, Presidente e, Luiz Marcelo Pinheiro Fins, Secretário. 5. Ordem do Dia - O Presidente 
declarou que o objeto da presente Assembleia Geral Extraordinária compreende a deliberação, por parte das 
Acionistas, da seguinte ordem do dia: (i) ratificação e aprovação da alienação do imóvel rural denominado 
“Ponte Funda”; (ii) ratificação e aprovação da alienação do imóvel rural denominado “ Pinhal da  Cascata”; 
(iii) ratificação e aprovação da alienação do imóvel rural denominado “Soberbo e Burza”; (iv) ratificação e 
aprovação da alienação do imóvel rural denominado “Sítio Lagoinha”; (v) ratificação e aprovação da 
alienação do imóvel rural denominado “Chácara Rio Verde”; (vi) proposta de arrendamento de área 
denominada “Bloco Alumínio (SP)” englobando parte das Fazendas GIR, Ituparanga, Pantojo e Itararé; 
(vii) proposta de renovação de comodato de área situada na Fazenda Piragibu - Quinhão E denominada “Sitio 
Patuscada (SP)”; (viii) ratificação de doação de área de terras para o Patrimônio da Fazenda do Estado de 
São Paulo; e (ix) doação de novas áreas de terras para o Patrimônio da Fazenda do Estado de São Paulo. 
6. Deliberações - Os Acionistas presentes, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram: (i) a ratificação e 
aprovação da alienação do imóvel rural de propriedade da Companhia denominado “Ponte Funda ou 
Cascata”, situado no Município de Águas da Prata, Estado de São Paulo, pelo preço total de R$ 70.000,00 
(setenta mil reais), ao Sr. José Aparecido Boleta, inscrito no CPF/MF nº 310.407.216-72, constituído por 
“Uma Gleba de Terras, com área de 10 hectares e 66 ares, situada na Fazenda denominada “Cascata”, no 
Município de Águas da Prata, desta Comarca, contendo duas casas de tijolos, cobertas de telhas e 
assoalhadas, dentro do seguinte perímetro; “tem um vértice de 165 metros, no rumo magnético 71º48º 
Nordeste, do meio da ponte da estrada municipal de Cascata - São Roque, cobre o córrego da Ponte Funda 
e os lados a partir deste vértice os seguintes cumprimentos rumos magnéticos: - 85º50º Sudeste. 300 metros 
de 71°15° Sudeste, dividindo até aqui com Miguel Urtado; 268 metros e 3°15° Nordeste, 146 metros e 22°15° 
Noroeste, divisando com Lindolfo Pio da Silva Dias; 200 metros 88° sudeste, 345 metros e 24°08° Sudeste, 
dividindo com o espolio de Guilherme Gertz”. Mencionada área rural pertence ao patrimônio da Companhia 
por força da Transcrição nº de ordem 37.490, em data de 16 de setembro de 1965, no livro 3AP de Transcrição 
das Transmissões, folha 092, do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de São João da Boa Vista, Estado 
de São Paulo; b) O valor total do imóvel será pago em 10 (dez) parcelas mensais iguais de R$ 7.000,00  
(sete mil reais); c) Esclarecendo que, como as negociações envolvendo a venda do imóvel foram conduzidas 
pela Votorantim Empreendimentos Ltda. (“VEL”), convencionam-se o pagamento de R$ 15.044,65 
(quinze mil, quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) a título comissão, despesas de administração, 
e taxa de gestão, que serão depositados na conta da VEL, junto ao Banco Itaú S.A. agencia 0910 conta 
corrente 09837-5, e ó restante, ou seja, R$ 54.955,35 (cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco 
reais, trinta e cinco centavos) na conta da Vendedora, junto ao Banco Itaú S/A. Agência 0910 conta corrente 
222-9 - CNPJ 61.409.892/0001-73; d) Fica nomeado como procurador para assinar a escritura definitiva de 
venda e compra o Sr. Hamilton Wuo, brasileiro, casado, geólogo, portador da Cédula de Identidade  
RG nº 8.918.592 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.245.268-75, com endereço à Estação Bauxita,  
s/nº, Bortolan, Poços de Caldas/MG; e) A outorga da escritura definitiva é condicionada ao efetivo recebimento 
do Preço integral pela Companhia; (ii) a ratificação e aprovação da alienação do imóvel rural de propriedade 
da Companhia denominado “Pinhal da Cascata”, situado no Município de Caldas, Estado de Minas Gerais, 
pelo preço total de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), a Sra. Karoline da Silveira, inscrita no 
CPF/MF nº 114.438.826-07, constituído por “Um Quinhão de Terras, com área Remanescente de 29,5258 
hectares, conforme Averbação nº 04 da Matricula 10.441 do Registro de Imóveis de São Joao da Boa Vista, 
e de acordo com Planta Topográfica Planimetrica, foram demarcadas como área remanescente nº 01 com 
11,1709 hectares, área remanescente nº 02 com 2,5095 hectares, e área nº 03 com 7,6586 hectares, sendo 
que o Campo de Futebol está incluido na área remanescente de nº 01, e total da área georeferenciada é de 
21,3390 hectares. Registrado sob a matricula nº 10.441 de 28/08/1980 em área originariamente maior,  
e constante do livro 2_AY, do Cartório de Registro de Imóveis de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo; 
b) O valor total do imóvel será pago com um sinal de R$ 13.500,00, e 09 (nove) parcelas mensais corrigidas 
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); c) As negociações envolvendo a venda do imóvel foram 
conduzidas pela Votorantim Empreendimentos Ltda. (“VEL”), e por isso, convencionou-se o pagamento 
de R$ 25.887,22 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais, e vinte e dois centavos) a título  
comissão, despesas de administração, e taxa de gestão, que foram depositados na conta da VEL, junto ao 
Banco Itaú S.A. agencia 0910 conta corrente 09837-5, e o restante, ou seja, R$ 109.112,78 (cento e nove mil, 
cento e doze reais, e setenta e oito centavos) na conta da Vendedora, junto ao Banco Itaú S/A, Agência 0910 
conta corrente 222-9 - CNPJ 61.409.892/0001-73; d) Fica nomeado como procurador para assinar a escritura 
definitiva de venda e compra o Sr. Hamilton Wuo, brasileiro, casado, geólogo, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 8.918.592 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.245.268-75, com endereço à Estação 
Bauxita, s/nº, Bortolan, Poços de Caldas/MG; e) A outorga da escritura definitiva é condicionada ao efetivo 
recebimento do Preço integral pela Companhia; (iii) a ratificação e aprovação da alienação do imóvel rural 
de propriedade da Companhia denominado “Soberbo e Burza”, situado no Município de Caldas, Estado de 
Minas Gerais, pelo preço total de R$ 725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais), ao Sr. Mario Borriello, 
italiano, solteiro, administrador de empreso inscrito no CPF/MF nº 005.604.808-49 e figurando como anuente 
senhora Carla Aparecida Retuci, brasileira, solteira, bancária, inscrita no CPF/MF nº 162.596.258-47,  
os quais possuem Contrato específico de convivência em comum e sob o mesmo teto em caráter de união 
estável, constituído por “Duas Glebas de Terras, anexas, e que foram transformadas em Um Só Imóvel, 
situado no lugar “Soberbo e Burza” outrora Taquari e Soberbo, neste Distrito e Município de Caldas Minas 
Gerais, com área total de 103 ha, 65 ares, e 00 cent., mais ou menos, de terras de campo e matos,  
sem benfeitorias, dividida e demarcada, confrontando na totalidade com Cerâmica Togni S.A., sucessores 
de Joaquim Augusto dos Santos, Custodio Jose Teixeira, Manoel Jacinto Franco e com quem de direito 
figurando como antiga proprietária Cia. Comercial e Adminstradora Poços de Caldas, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 61.099.206/0001-05, com sede na Avenida do Estado, nº 4.755,  
São Paulo, Capital”. Mencionada área rural pertence ao patrimônio da Companhia por força da Matricula 
9.888 - Prot. 28.979, de 05 de agosto de 1991, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis de Caldas, Estado 
de Minas Gerais, nas seguintes condições. b) O valor total pago pela compra do imóvel foi de R$ 725.000,00 
(setecentos e vinte e cinco mil reais); c) As negociações envolvendo a venda do imóvel foram conduzidas 

pela Votorantim Empreendimentos Ltda. (“VEL”), e por isso, convencionou-se o pagamento de 
R$ 81.234,77 (oitenta e um mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos) a título  
comissão, despesas de administração, e taxa de gestão, que foram depositados na conta da VEL, junto ao 
Banco Itaú S.A. agencia 0910 conta corrente 09837-5, e o restante, ou seja, R$ 643.765,23 (seiscentos e 
quarenta e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos) na conta da Vendedora, junto 
ao Banco Itaú S/A. Agência 0910 conta corrente 222-9 - CNPJ 61.409.892/0001-73; d) Fica nomeado como 
procurador para assinar a escritura definitiva de venda e compra o Sr. Hamilton Wuo, brasileiro, casado, 
geólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.918.592 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 023.245.268-75, com endereço à Estação Bauxita, s/nº, Bortolan, Poços de Caldas/MG; e) A outorga da 
escritura definitiva é condicionada ao efetivo recebimento do Preço integral pela Companhia; (iv) a ratificação 
e aprovação da alienação do imóvel urbano de propriedade da Companhia denominado “Sítio Lagoinha”, 
situado no Município de Mairinque, Estado de São Paulo, pelo preço total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil 
reais), aos Srs. Nelson Nitshioka, CPF nº 861.082.398-91, e Jorge Shigueru Horita, CPF nº 591.689.518-68, 
inscrito no CPF/MF nº 310.407.216-72, constituído por “Terreno com área total de 13.925,18 metros 
quadrados, com divisas e confrontações descritas na Transcrição nº 13.616 do Cartório de Registro de 
Imóveis de São Roque, Estado de São Paulo, e inscrito sob o IPTU nº 01.01.005.0465.01 da Prefeitura 
Municipal de Mairinque/SP”; b) O valor total do imóvel será pago em duas vezes, uma parcela no ato como 
sinal e princípio de pagamento no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e a segunda parcela  
no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na data de assinatura da escritura definitiva de compra e 
venda; c) Esclarecendo que, como as negociações envolvendo a venda do imóvel foram conduzidas pela 
Votorantim Empreendimentos Ltda. (“VEL”), convencionam-se o pagamento de R$ 90.544,70 (noventa 
mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos) a título comissão, despesas de administração, 
e taxa de gestão, que serão depositados na conta da VEL, junto ao Banco Itaú S.A. agencia 0910 conta 
corrente 09837-5, e o restante, ou seja, R$ 509.455,30 (quinhentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta e 
cinco reais e trinta centavos) na conta da Vendedoora, junto ao Banco Itaú S/A. Agência 0910 conta corrente 
222-9 - CNPJ 61.409.892/0001-73; d) Fica nomeado como procurador para assinar a escritura definitiva de 
venda e compra o Sr. Hamilton Wuo, brasileiro, - casado, geólogo, portador da Cédula de Identidade  
RG nº 8.918.592 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.245.268-75, com endereço à Estação Bauxita,  
s/nº, Bortolan, Poços de Caldas/MG; e) A outorga da escritura definitiva é condicionada ao efetivo recebimento 
do Preço integral pela Companhia; (v) a ratificação e aprovação da alienação do imóvel rural de propriedade 
da Companhia denominado “Rio Verde e Soberbo”, situado no Município de Caldas, Estado de Minas 
Gerais, pelo preço total de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), a senhora Rosana de Cássia 
Oliveira, inscrita no CPF/MF nº 071.458.856-38, constituído por “Um imóvel agrícola, com área de  
3 e 6/7 alqueíres, ou 9h.33a.00c mais ou menos de culturas de 2ª à margem esquerda do Rio Soberbo, 
marginal a duas quedas d’água divididas, contendo uma casa de camarada, confrontando com Damião 
Martins Pontes ou sucessores ou com quem de direito. Registrado sob a matrícula nº 12.122, com correção 
de área descrita anteriormente, conforme averbação Av. 2 de 04 de agosto de 2009, do Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Caldas, Estado de Minas Gerais; b) O valor total do imóvel será pago com um sinal 
de R$ 5.000,00, 07 (sete) parcelas mensais iguais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e 01 (uma) 
parcela fixa final de R$ 3.000,00; c) As negociações envolvendo a venda do imóvel foram conduzidas pela 
Votorantim Empreendimentos Ltda. (“VEL”), e por isso, convencionou-se o pagamento de R$ 5.275,98 
(cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais, e noventa e oito centavos) a título comissão, despesas de 
administração, e taxa de gestão, que foram depositados na conta da VEL, junto ao Banco Itaú S.A. agencia 
0910 conta corrente 09837- 5, e o restante, ou seja, R$ 27.224,02 (duzentos e vinte e quatro reais  
e dois centavos) na conta da Vendedora, junto ao Banco Itaú S/A, Agência 0910 conta corrente 222-9 - CNPJ 
61.409.892/0001-73; d) Fica nomeado como procurador para assinar a escritura definitiva de venda e compra 
o Sr. Hamilton Wuo, brasileiro, casado, geólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.918.592 SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 023.245.268-75, com endereço à Estação Bauxita, s/nº, Bortolan, Poços de 
Caldas/MG; e) A outorga da escritura definitiva é condicionada ao efetivo recebimento do Preço integral pela 
Companhia; (vi) a proposta de arrendamento à empresa Fibria de área de aproximadamente 1.624,95  
(um mil, seiscentos e vinte e quatro vírgula noventa e cinco) hectares denominada “Bloco Alumínio (SP)” 
englobando parte das Fazendas GIR, Ituparanga, Pantojo e Itararé, para produção de eucaliptos pelo período 
de 21 (vinte e um) anos; (vii) a proposta de renovação de comodato com o Sr. Edson Benedito Martins de 
área de 120m2 (cento e vinte metros quadrados) situada na Fazenda Piragibu - Quinhão E denominada  
“Sítio Patuscada (SP)” pelo período de 01 (um) ano de contrato; (viii) a ratificação da doação de área de terras 
com 195,91 (cento e noventa e cinco vírgula noventa e um) hectares, localizada no município de Assis/SP, 
para o Patrimônio da Fazenda do Estado de São Paulo, cuja aquisição fora realizada por Escritura Pública 
lavrada em 17/09/2001 e registrada à margem das matrículas nºs 23.459 e 1.217 do Cartório de Registro de 
Imóveis e Anexos da Comarca de Assis/SP, nos termos da Ata de Reunião de Diretoria da Companhia 
realizada em 09 de agosto de 2007, devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de São 
Paulo (‘‘JUCESP’’) em sessão de 23/08/2007 sob o nº 304.638/07-9; e (ix) a doação de novas áreas de terras 
situadas no município de Assis/SP, quais sejam, a área de 60,50 (sessenta vírgula cinquenta) hectares 
localizada na Fazenda Cervo e Taquaral e matrícula sob o nº 2.599 do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Assis/SP e a área de 60,50 (sessenta vírgula cinquenta) hectares também localizada na 
Fazenda Cervo e Taquaral e matrícula sob o nº 2.600 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Assis/SP, para o Patrimônio da Fazenda do Estado de São Paulo, como cumprimento à obrigação assumida 
pela Companhia no Termo de Compromisso de Compensação Ambiental firmado em 16/01/2006 entre o 
Consórcio Canoas, no qual a Companhia detém participação societária, e a Secretaria do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo. Fica, ainda, a Diretoria da Companhia autorizada a assinar toda a documentação 
necessária à efetivação do quanto deliberado nos itens (vi) a (ix), na devida ocasião e em estrita  
observância ao seu Estatuto Social. 7. Observações Finais - Em todas as deliberações deixaram  
de votar os legalmente impedidos. Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a todos os presentes 
e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário 
à lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. 
Presidente da Mesa: Ricardo Rodrigues de Carvalho; Secretário da Mesa: Luiz Marcelo Pinheiro Fins; 
Acionistas: Votorantim S.A., representada por João Henrique Batista de Souza Schmidt e Luiz Marcelo 
Pinheiro Fins e VP Gestão Ltda., representada por João Henrique Batista de Souza Schmidt e Luiz Aparecido 
Caruso Neto. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia. São Paulo,  
25 de maio de 2017. Ricardo Rodrigues de Carvalho - Presidente; Luiz Marcelo Pinheiro Fins - Secretário. 
JUCESP nº 316.914/17-4 em 13/07/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1042980-43.2017.8.26.0100. A Dra. Luciana Biagio Laquimia,
Juíza de Direito da 17ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber à CARTA EDITORIAL LTDA., (CNPJ n.°
48.112.650/0001-55) que CONDOMÍNIO OUTEIRO DAS BRISAS, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA
DE ENCARGOS CONDOMINIAIS SOB O PROCEDIMENTO COMUM, para receber a quantia de R$
19.774,25, além das despesas que se vencerem no curso da presente ação, referente ao não pagamento das
despesas condominiais da unidade autônoma 06 da quadra N, localizada no Condomínio autor. Estando a ré
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo
de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,
31/07/17. 02 e 03/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1080235-74.2013.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Espólio
de Benjamin Citron, rep. pelo inv., e Lea Citron, Filip Citron, Ervin Citron, José Schechtman e s/m Alice Citron
Schechtman, Julio Goichberg e Enia Goichberg, Jacob Lerner e Paulina Rosenblit Lerner, Edificio Centro
Comercial Presidente, pelo sindico, Redentino Rafaele Minelli e s/m Maria Tereza Minelli, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que SERGIO
SALLES ajuizou(ram) ação de USUCAPI&Atil de;O, visando o domínio do imóvel consistente da unidade
autônoma 10, 2º pavimento da Praça nível 24 de maio, do Edifício Centro Comercial Presidente, situado na Rua
24 de maio, 122, e Rua Dom José de Barros, 270, nesta Capital. Contribuinte nº 006.017.0566-1, 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. 02 e 03/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1002476-23.2016.8.26.0005. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
Paulo de Tarsso da Silva Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Alexandre Bacit Bufalo, CPF 174.815.348-
02, RG 368898805, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum - Ação de Cobrança - por parte
de Colegio Amorim Ltda - Ermelino Matarazzo, alegando em síntese: que requer o pagamento de valores
oriundos de mensalidades devidas pelo réu por serviços educacionais prestados pelo requerente.
Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de julho de 2017. 03 e 04/08
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A Diretoria

Relatório do auditor independente 

USINA ALTA MOGIANA S.A. - AÇÚCAR E ÁLCOOL - CNPJ nº 53.009.825/0001-33

-

Nível 3 

  2017 2016
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 1 Nível 2 Nível 3

Ativo                                  
 Instrumentos

    45.242        21.201    
Passivo                
 Instrumentos

          143.829    

-

-

-
-

27 Lucro líquido básico e diluído por ação 

Básico e diluído 2017 2016
249.301 15.890

11,25

-
do anteriormente. 28 Compromissos 

-

-

o fornecimento no mercado interno de cerca de 293.853 toneladas de a

29 Cobertura de seguros -

Bens segurados Riscos cobertos
Cobertura 

Máxima

Danos materiais, 
pessoais e casco  54.432 
Danos materiais, 
pessoais e casco  4.300 

Waldir Aparecido Vellano - 

Opinião 
-

-

-
-

Base para 
opinião 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 

-

-

-
sa opinião. Outros assuntos. Auditoria dos valores correspondentes ao 
exercício anterior 
em 30 de abril de 

-

 

-

Responsabilida-

-

-
-

operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 

Responsabilidades do au-

-

distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-

-
go da auditoria. 

-
-

omissão ou representações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos 
-

-

-

-

em continuidade operacional. 
-

-

PricewaterhouseCoopers 

Maurício Cardoso de Moraes - Contador 

continuação
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Spread Participações S.A
CNPJ 07.534.805/0001-64

Relatório da Adminstração
Senhores acionistas, atendendo disposições legais e estatutárias, a administração da Spread Participações S.A. tem a honra de submeter à apreciação
de V.Sas., as Demonstrações Financeiras consolidadas, referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2016 e de 2015. Os valores apre-
sentados revelam os resultados alcançados no período, bem como a situação patrimonial da Sociedade. Colacamos-nos a disposição para prestar-lhes
quaisquer esclarecimento adicional que julguem necessários. A Administração.

Consolidado
Ativo 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 69.050 61.810
Caixa e equivalentes de caixa 5.892 6.716
Contas a receber de clientes 36.263 35.913
Tributos a recuperar 20.695 16.027
Adiantamentos 1.474 1.337
Outros ativos 4.726 1.817
Não circulante 36.048 18.463
Contas a receber 1.865 2.700
Depositos Judiciais 3135 5465
Provisão para imposto de renda
e Contribuição Social Diferido 4.489

Imobilizado líquido 26.559 10.298

Total do Ativo 105.098 80.273

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 - (Em milhares de Reais)

Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 66.025 58.918
Empréstimos e financiamentos 19.278 15.080
Fornecedores 8.173 7.091
Obrigações tributárias 4.277 8.654
Obrigações e provisões trabalhistas 21.706 17.874
Impostos e encargos parcelados 2338 1020
Receita diferida 8.055 2.256
Outras contas a pagar 2198 6943
Não circulante
Exigível a longo prazo 35.087 14.492
Empréstimos e financiamentos 3.630 3.793
Impostos e obrigações sociais parceladas 16.946 9.036
Outras contas a pagar 2.990
Provisões para contingência 11.521 1.663
Patrimônio líquido 3.986 6.863
Capital social 6.512 6.512
Reserva de lucros 576 634
Prejuízos acumulados (3.102) (283)
Total do Passivo 105.098 80.273

Consolidado
31/12/2016 31/12/2015

Receita com vendas de serviços, líquida 214.694 228.228
Custo dos serviços prestados (177.588) (183.081)
Lucro bruto 37.106 45.147
Despesas administrativas (27.596) (29.353)
Despesas comerciais e gerais (2.660) (2.884)
Outras receitas (despesas) não operacionais (3.184) (2.252)

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de Reais)

Consolidado
Das atividades operacionais 31/12/2016 31/12/2015
Lucro líquido (prejuízo do exercício) (2.877) 2.768
Atividades operacionais
Depreciações e amortizações 2.138 1.355
Provisão para crédito de devedores duvidosos (882) -
Imposto de renda e contribuição social diferido (4.489) -
Encargos financeiros sobre financiamentos 3.193 3.323
Despesa com imposto de renda e contribuição social 2.789 2.545
Provisão (reversão) para contingências (1.628) (2.182)
Contas a receber de clientes 1.272 (3.575)
Tributos a recuperar (3.350) 2.334
Despesas do exercício seguinte 50 580
Outros ativos (1.939) 565
Depósitos judiciais e cauções 2.330 1.633
Fornecedores 496 (447)
Obrigações trabalhistas e tributárias (4.529) (3.150)
Receita Diferida 5.799 (75)
Provisão para contingências (4.359) 3.556
Impostos parcelados 6.648 (4.310)
Caixa proveniente das operações 3.539 42.559
Caixa líquido proveniente das
(aplicações nas) atividades operacionais 662 4.920

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado (2.267) (344)
Caixa líquido proveniente da aquisição de controlada 230 -
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos 17.491 4.260
Amortização de empréstimos (16.535) (6.951)
Dividendos Pagos (405) (2.464)
Caixa líquido proveniente das (aplicações nas)
atividades de financiamento 551 (5.155)

Aumento (redução) líquido de caixa e
equivalente de caixa (824) (579)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 6.716 7.295
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 5.892 6.716

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 - (Em milhares de Reais)

Consolidado
31/12/2016 31/12/2015

Despesas/Receita Financeira (8.243) (5.345)
Lucro (prejuízo) Operacional (4.577) 5.313
Corrente (2.789) (2.545)
Diferido 4.489 -
Lucro líquido do exercício (2.877) 2.768

Mirian Elizabeth Capitan Casassola
Contadora - CRC 1SP212409/O-0

BRASTRAFO DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 01.969.182/0001-76

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Quotistas a se reunirem em Reunião de Sócios no dia 18/08/2017, às
09:00hs, em primeira convocação, e às 09:15hs, em segunda convocação, na sede social, localizada na
Rodovia SP 101 Km 14,8, lote 90, Rezende, na Cidade de Monte Mor/SP, CEP 13190-000, para discutir
e deliberar sobre: 1) Prestação de Contas pelo Sócio Administrador; 2) Apresentação de Plano de Inves-
timentos da Sociedade; 3) Proposta de venda de Ativos da sociedade; 4) Alteração da forma de convo-
cação de Reunião de Sócios; 5) Deliberação sobre a Dissolução Parcial e ou Total da Sociedade. Os Srs.
Quotistas poderão se fazer representar por advogado ou por outro quotista, mediante apresentação de
procuração específica para este fim com firma reconhecida e de cópia autenticada da identidade do pro-
curador. João Carlos Gomes - Sócio Administrador.                                                            (01, 02 e 03)

Companhia Imobiliária Ibitirama
CNPJ nº 61.376.737/0001-06 - NIRE 35.300.037.154

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a 
serem realizadas, cumulativamente, no dia 11/08/2017, às 11h, no hotel Golden Tulip Paulista Plaza, Salão 
Roma, à Alameda Santos, 85, SP/SP, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Assembleia 
Geral Ordinária: a) leitura, discussão e votação do relatório, balanço geral, demonstrações financeiras e 
contas apresentadas pela Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/16; b) destinação do 
lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. Assembleia Geral Extraordinária: Aumentar o 
Capital Social através da capitalização correspondente ao excedente da Reserva Legal, que será mantida 
em montante equivalente a 20% do novo capital social. (a) Diretoria.                        (02,03 e 04/08/2017)

INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S.A - CNPJ 60.637.238/0001-54 - NIRE 35.300.030.257 - Companhia Aberta - Ata da Assembléia Geral 
Extraordinária realizada em 27 de julho de 2017 - Às 09h de 27/07/2017, reuniram-se em AGE os acionistas da Indústrias J.B.Duarte 
S/A, na sede da empresa situada a Avenida Alcântara Machado, 80,conjunto 31, São Paulo/SP, em número legal para a instalação dos 
trabalhos,conforme se constatou pelas assinaturas lançadas no "Livro de Presença dos Acionistas", correspondendo a 67,997363% 
das ações ordinárias com direito a voto. Assumiu a presidência da mesa, nos termos estatutários, o Sr. Laodse Denis de Abreu Duarte, 
Presidente do Conselho de Administração, o qual convidou a mim, Edison Cordaro, para secretariá-lo. Constituída a mesa e verificado 
o cumprimento de todas as formalidades legais e estatutárias, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e instalada a AGE, convocada 
regularmente por edital publicados nos jornais DOE-SP e O Dia, nos dias 11, 12 e 13/07/2017. Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente 
passou à exposição dos assuntos integrantes da ordem do dia: 1) Homologação do Aumento de Capital Social, dentro do limite de Capital 
Autorizado, aprovado pela RCA de 19/05/2017, no montante de R$ 7.593.393,96, passando o mesmo de R$ 106.922.301,99 para R$ 
114.515.695,95, através da emissão para subscrição particular de 2.954.628 ações, sendo 984.899 ações ordinárias e 1.969.729 ações 
preferenciais. Informou o Sr. Presidente, que feita a verificação do aumento de capital, foi constatada a subscrição e integralização do 
montante total do aumento de capital de R$ 7.593.393,96. Desta forma, colocou em discussão e votação o item 1º da Ordem do Dia, o 
qual mereceu aprovação unânime dos presentes.Consequentemente, o Sr. Presidente declarou aprovada a elevação do Capital Social 
no montante de R$ 7.593.393,96, passando o mesmo para R$ 114.515.695,95, através da emissão para subscrição particular de 
2.954.628 ações, sendo 984.899 ações ordinárias e 1.969.729 ações preferenciais. 2) Alteração do Artigo 5º- Capítulo III, do Estatuto 
Social, em decorrência do aumento do capital; Passando ao 2º item da Ordem do Dia, esclareceu o Sr. Presidente que, em decorrência 
do aumento do Capital Social, o caput do artigo 5º do Capítulo III do Estatuto Social da companhia passa a ter a seguinte redação, 
mantendo se inalterado seus §§: Artigo 5º - O Capital Social da Companhia é de R$ 114.515.695,95, representado por 4.069.582 ações 
sem valor nominal, sendo 1.356.559 ações ordinárias e 2.713.023 ações preferenciais. Levado o item 2º da ordem do dia a votação, foi 
aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente determinou a lavratura da presente Ata, que 
lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 27/07/2017. Laodse Denis de Abreu Duarte - Presidente do 
Conselho de Administração; Edison Cordaro - Secretário.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1024045-
52.2017.8.26.0100 Classe: Assunto: Retificação Ou 
Suprimento Ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil 
das Pessoas Naturais Requerente: Frederico Ramires Júnior 
e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1024045-52.2017.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Soares 
Fialdini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa 
interessar que neste Juízo tramita a ação de Retificação de 
registro civil, movidos por Frederico Ramires Júnior e Luiza 
Laquale Ramires, objetivando seja julgada procedente, para 
retificação de registro civil de: Arcangelo Laquale ou Raphael 
Laquala, para Arcangelo Raffaele Laquale; Rafaela Romicce 
ou Raphaela Romicho, para Raffaela Romicci; Vincenzo ou 
Vicente Laquale, para Vincenzo Laquale; Leonardo Laquala, 
para: Leonardo Laquale; Rosa Lange ou Rosa Cianci, para 
Rosa Laquale; Vicentina Galichio, ou Vicentina Laquale, ou 
Vicentina Galichio Laquale, para Vincenza Galichio; Luiza 
Laquele Ramires, para Luiza Laquale Ramires; Para 
conhecimento de eventuais interessados/descendentes 
daqueles cujos registros serão retificados, corrigidos ou 
supridos na lide, foi determinada a expedição do presente 
edital com prazo de 20 dias, a contar da publicação no Órgão 
Oficial, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 11 de julho de 2017.                                             [3,4] 

Tech Mahindra Serviços de Informática Ltda.
CNPJ/MF 09.302.110/0001-82 - NIRE 35.222.018.801

Edital de Convocação
Ficam convidados os senhores sócios da Tech Mahindra Serviços de Informática Ltda. para se reunirem em 
Reunião de Sócios, a realizar-se no dia 11/08/2017, às 09hs, em sua sede na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215, 
Bloco C, 5º Andar, Sala 01, SP/SP, CEP 05804-900, a fim de deliberarem sobre a instalação de uma nova filial no 
município de Salvador, Estado da Bahia, e consequente alteração da Cláusula 2ª do Contrato Social, se aprovada 
a abertura da filial. SP/SP, 03 de agosto de 2017. José Carlos Pimentel - Administrador. (03, 04 e 05/08/2017)

R18 EVENTOS E INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS (RAICHER LEILÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS)
através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP sob nº 930, com
endereço comercial na Rua Conselheiro Brotero, nº 1093 – Sala nº 34 – Santa Cecília – São Paulo/SP,
devidamente autorizado pela credora fiduciária ALEXANDRIA INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ
nº. 09.280.707/0001-73, com sede nesta Capital, na Alameda Jauaperi, nº 299, Moema, CEP: 04523-010, nos
termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação
Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, datado de29/08/2014, no qual figura como fiduciante SONIA SANTOS
DO PRADO, brasileira, solteira, maior, empresária, portadora da Cédula de Identidade com RG nº 09.669.032-
18-SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob nº 981.448.635-34, residente e domiciliada na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Cipriano Barata, nº 1742, apto 11, Ipiranga, CEP: 04205-001, levará à PÚBLICO
LEILÃO, de modo presencial nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia14/08/2017às
10h30min, no auditório sitoa Av.Pacaembu, nº 1350 – Bairro Pacaembu – São Paulo/SP em PRIMEIRO
LEILÃO, comlance mínimo igual ou superiora R$ 658.097,96 (seiscentos e cinquenta e oito mil e noventa e
sete reais e noventa e seis centavos)o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada
em nome da credora fiduciária, constituídoporIMÓVEL:CONJUNTO COMERCIALNº 1911, localizado no
19º pavimento do empreendimento denominado “NEOCORPORATE OFFICES”, situado à Rua Enxovia, nº
472, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, com a área privativa de 44,200m2 e a área comum de 44,608m2, nesta
já incluída a área referente a 01 vaga de garagem, sendo esta, indeterminada, independente de tamanho,
podendo ser coberta ou descoberta e localizada indistintamente em qualquer dos pavimentos ou no subsolo,
sujeita à utilização de manobristas, perfazendo a área total de 88,808m2, correspondendo-lhe a fração ideal
de 0,0023697 no terreno e nas demais partes e coisas comuns do condomínio; a área comum de 44,608m2 é
constituída de 37,663m2 de área coberta e 6,945m2 de área descoberta. Referido empreendimento foi submetido
ao regime de condomínio, conforme o registro feito sob nº 7 na matrícula nº 375.384 deste Serviço Registral.
OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS
DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde jádesignado o dia 16/
08/2017às 10h30min, no mesmo local, a realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou
superior a R$480.353,28 (quatrocentos e oitenta mil e trezentos e cinquenta e três reais e vinte e oito
centavos)e, nesteserá aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior a somatória do
valor da dívida reajustada até aquela data, acrescidas das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos
tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido
para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção
de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, aquem maior lance oferecer, pelo
valor maior ou igual o estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar,
liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus”
e no estado de conservação que se encontra. O interessado deverá efetuar o pagamento do arremate à vista
e, a comissão do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor do arremateàvista no ato do leilão. A total
Responsabilidade deste leilão bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente
vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições
obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo
decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11)
3578-1318 oue-mail do Leiloeiro: raicher@gmail.com 03, 07 e 10/08/17

E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90, a
promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram o(s)
imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de
02/08/2017 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial. Quaisquer
informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa Econômica
Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em horário bancário.

Contrato: 8.1087.0896954-8 - SED: 30579/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): JOSELIA MARIA BARBOSA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA,
MAIOR, GERENTE DE LOCAÇÃO, CPF: 022.507.834-11, RG: 5261218-PE. Imóvel
sito à: RUA JOÂO GUILHERME, Nº 402, PARTE DO LOTE 21 DA QUADRA 09, DO
JARDIM DRACENA, NO 13º SUBDISTRITO BUTANTÃ - SÃO PAULO/SP.

São Paulo, 02/08/2017.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Agente Fiduciário

02, 03 e 04/08/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES SINDICAIS 2017
O Presidente do SINDICATO DOS CAMELOS INDEPENDENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SINDICISP, no uso de suas atribuições 

DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SINDICISP, para as ELEIÇÕES SINDICAIS 2017 a 2020.  
das 17:00 às 20:00, na sede do SINDICATO DOS CAMELOS INDEPENDENTES DO MUNICÍPIO DE 

na sede do SINDICATO DOS CAMELOS INDEPENDENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SINDICISP, situada na Rua Visconde de 
BIOMM S. A.

CNPJ/MF Nº 04.752.991/0001-10 - NIRE 31.300.016.510
Companhia Aberta - CVM 01930-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Biomm S.A. (“Companhia”) na forma 
prevista no artigo 124 da Lei 6.404/1976, a comparecerem à Assembleia Geral 
Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 21 de agosto de 2017, às 14:30h, 

na sede social da Companhia, situada na Praça Carlos Chagas, 49, 8º andar, bairro Santo Agostinho, 

seguinte matéria constante da Ordem do Dia: eleição de novo membro do Conselho de Administração. 
Todos os documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas 
na Assembleia, incluindo esse Edital, a Proposta do Conselho de Administração da Companhia e 
aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481/09 encontram-se à disposição dos acionistas na sede 
da Companhia, bem como no site da Companhia (www.biomm.com), no site da CVM (www.cvm.
gov.br) e no site da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br). O percentual mínimo de participação 
no capital votante necessário à requisição da adoção de voto múltiplo para eleição de membros do 
conselho de administração é de 5% (cinco por cento). Para participação e deliberação na Assembleia, 
os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das ações, expedidos por instituição 

social consolidado e dos atos societários outorgando poderes de representação (ata de eleição dos 

fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além dos atos societários outorgando 
poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem como documento de 

por meio de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato, nos termos do artigo 126 da Lei 
6.404/1976, seja depositado na sede da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima 
de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia. 

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2017.
Guilherme Caldas Emrich - Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20(VINTE)DIAS.PROCESSO Nº1035567-13.2016.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 9ª Vara da 
Família e Sucessões,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).José Walter Chacon Cardoso,na forma da Lei,etc.FAZ 
SABER a(o) Tseng Cheng Hsien,nascido aos 04/09/1967,chinês,filho de Tseng Wen Yi e Tseng Liao Yuen Ing,que lhe foi proposta 
uma ação de Conversão de Separação Judicial Em Divórcio por parte de Zhuang Shumei,alegando em síntese que as partes 
contraíram matrimônio em 10/11/1990,sob o regime da comunhão parcial de bens,e decretada por sentença a separação judicial 
das partes,em 17/03/1994,nos autos do processo nº0702083-52.1994.8.26.0100,que tramitou na 9ªVara da Família e Sucessões do 
Foro Central Cível,na Comarca desta Capital Estado de São Paulo.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,foi deter-
minada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de quinze (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.        [1,2] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015423-04.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a Sidney Antelo Gonçalves, CPF 090.282.318-38, que Condomínio Portal dos Príncipes requereu o 
cumprimento da sentença proferida, para receber a quantia de R$173.847,13 (maio/2017). Estando o executado em lugar 
ignorado, expedese edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das 
importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor 
total da dívida (art.523, §1º do CPC), iniciando-se o prazo subsequente de 15 dias para que, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente impugnação (art.525 do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de julho de 2017.               [3,4] 

8ª Vara Cível Central/SP. 8º Oficio Cível  
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1071871-45.2015.8.26.0100. A 
Dra. Vanessa Ribeiro Mateus, Juíza de Direito da 8ª Vara 
Cível Central/SP. Faz saber a Alessandra Rubia de Oliveira 
Magalhães OAB nº 194912, que Ricardo de Arruda 
Hellmeister ajuizou ação comum, objetivando seja julgada 
procedente, com a devolução dos valores do parecer e 
também da cópia integral do processo que foi entregue à 
advogada, condenando a ré ao pagamento das despesas, 
custas e honorários advocatícios. Estando a ré em lugar 
ignorado, expede-se edital de citação para que no prazo de 
15 dias ofereça contestação, sob pena de serem aceitos os 
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da Lei.              [3,4] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1101982-80.2013.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Espólios
de Antônio Fernandes Villas Boas e s/m Maria Vieira Villa Boas, pela inv. Angélica Vieira Villas Boas,
Espólios de Maria Alcântara Rhein e s/m Brasílio Thein, pela inv. José Henrique Rhein, Nadyr Luiza de Souza
Aguiar e s/m Arthur Rodrigues Aguiar, Florisvaldo Rhein, Donato Valério Filho, Luiz Ernani, Carmem Rhein,
Sebastião Marques Ferreira, Otávio Alves de Barros, Pedro Lino dos Santos, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Antonio Joaquim da
Silva, Elza Maria da Silva ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando o domínio sobre o imóvel situado à Rua
Antonio Machado Sobrinho, 67 e 67A , Jardim Doutor Villas Boas, Santo Amaro, São Paulo/SP - Contribuinte
nº 172.264.0045-5, 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. 02 e 03/08

Edital De Convocação Assembléia Geral Ordinária Pelo presente, ficam convocados todos os sócios contribuintes,
honorários e beneméritos da SINAGOGA ISRAELITA BRASILEIRA, nos termos do Estatuto Social em vigência, a
participarem da Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 14 de setembro de 2017, nesta Capital na  Rua
Odorico Mendes, nº 174, Bairro da Mooca, São Paulo, SP, CEP 03106-030, em primeira convocação às 19 horas, ou
em segunda convocação, no mesmo local às 20 horas, a fim de deliberar sobre a ordem do dia: ELEIÇÃO DO
CONSELHO SUPERIOR (composto de 09 membros) E  DIRETORIA (composta de 05 membros)  PARA COMPOSIÇÃO
DO QUADRO SOCIAL DA SINAGOGA ISRAELITA BRASILEIRA (mandato de 02 anos). A APRESENTAÇÃO DE CHAPAS
SERÁ PERMITIDA ATÉ O MOMENTO DO INÍCIO DA ASSEMBLÉIA (primeira convocação). São Paulo, 20 de julho de
2017Jamil Sayeg Administrador Provisório – De acordo r. despacho proferido pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível
de São Paulo – SP, nos autos do processo nº 1042820-57.2013.8.26.0100. K-03/08

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1013025-60.2014.8.26.0006 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Duplicata Exeqüente: DAMAPEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPÉIS
LTDA. Executado: JOSÉ CARLOS DE JESUS SANTOS SUPERMERCADO LTDA - ME EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013025-60.2014.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Álvaro Luiz Valery Mirra,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ CARLOS DE JESUS SANTOS SUPERMERCADO LTDA -
ME, CNPJ 03.013.195/0001-00, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte
de DAMAPEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPÉIS LTDA., objetivando o pagamento
da quantia de R$ 2.650,54 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos) representada
pela duplicata 2126747U, emitida para o executado em favor da exequente, com vencimento em 26/09/2012.
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, em 03 (três) dias efetue o pagamento do valor reclamado, sob
pena de penhora, advertida de que em caso de pagamento do valor reclamado no prazo de 03 (três) dias, os
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado, serão reduzidos pela metade,
advertida ainda, que poderá, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, embargar a execução ou reconhecendo o
crédito do exequente e comprovado o depósito de 30% do valor em execução, inclusive custas e honorários
de advogado, requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescida de correção
monetário e juros de 1% ao mês, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
28 de julho de 2017. 02 e 03/08

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 0143752-07.2012.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Ramos, Juiz de
Direito 12ª Vara Cível da Capital/SP, etc... Faz saber a PREMYER LOGÍSTICA E TRANSPORTES
URGENTES LTDA (CNPJ/MF nº 09.632.032/0002-65) que TALLOG TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E
LOGÍSTICA LTDA lhes ajuizou uma Ação Monitória para cobrança da quantia de R$ 11.653,48, referente ao
não pagamento dos cheques. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas ou
embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do NCPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.. . São
Paulo, 24/07/17. 02 e 03/08

Citação Prazo 20 dias - Proc. 0155951-61.2012.8.26.0100. O Dr RODRIGO RAMOS, MM. Juiz de Direito
da 12º Vara Cível do Foro da Capital, Faz Saber a CAMPO VEÍCULO LTDA (CNPJ nº 44.680.668.0001/00),
MARCELO CARLOS BRESSAN, qualificação desconhecida, e REDMOTOR´S IMPORT, CNPJ
Desconhecido que ROGÉRIO MENDONÇA SILVA, ajuizou ação de Cobrança no valor de R$ 107.880,97,
referente ao não pagamentos dos cheques. Estando os réus, em lugar ignorado, foi deferido sua Citação por
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem a ação sob pena de serem tidos como
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertidos de que será nomeado curador especial em caso
de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 25/07/17. 02 e 03/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0067294-49.2012.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Fernanda Dolores Pantoni, CPF 144.304.978-69, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de Fundação Hermínio Ometto, objetivando a quantia de R$ 4.300,48 (abril de 2012), representada pelo Termo de
Confissão de Dívida, firmado pelas partes. Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela
metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia
bloqueada judicialmente de R$ 1.666,43. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 12 de junho de 2017.

                           JORNAL “ O DIA ’    02 e 03 / 08 / 2017

02 e 03/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001264-29.2014.8.26.0007. O MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr. Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a ALEXANDRE CALIT, CPF 148.702.398-76, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória
por parte de Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens LTDA, para cobrança da quantia de R$ 66.948,49 (Abril/2017)
em razão da expedição dos cheques sob nºs 1286, 001311, 001308, 001310, 001287, 001309, todos da Agência
1064, conta nº 1064 00188 2 do Banco HSBC, no valor total de R$ 37.856,16. Dá-se como valor da causa a quantia
de R$ 37.856,16. Diante do exposto requer que a ação seja julgada totalmente procedente com a condenação do
réu para pagamento do débito consignado ou apresentação de embargos, sob pena de constituir-se, de pleno
direito, o título executivo judicial, e conversão o mandado inicial em mandado executivo com prosseguimento na forma
de procedimento de execução ou apresentação de embargos, sob pena de constituir-se, de pleno direito, o título
executivo judicial, e conversão o mandado inicial em mandado executivo com prosseguimento na forma de procedimento
de execução. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

                              JORNAL ‘ O DIA ”   02 e 03 / 08 / 2017

02 e 03/08

ADITAMENTO AO EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM IMÓVEL, expedido nos
autos do Processo nº 0830009-94.2000.8.26.0006, (Processo Principal nº 0000184-41.2000.8.26.0006
(006.00.000184-3), Ação de Conhecimento, ora em fase de Execução de Título Judicial ajuizada por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CRUZEIRO DO SUL, CNPJ 00.180.843/0001-17, para correção do item
que segue abaixo copiado e não como constou do edital e da publicação a saber: CONDIÇÕES DE VENDA:
Será considerado arrematante aquele que der lances iguais ou superiores ao valor da avaliação (1º leilão)
ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor da avaliação (2º leilão), referente ao pregão
de venda e arrematação do bem penhorado na 1ª Praça, com início no dia 08/08/2017, às 14:30 h e com término
no dia 11/08/2017, às 14:30 h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação. Caso
não haja licitantes, fica designado para a 2ª Praça com início no dia 11/08/2017, às 14:31 h e com término no
dia 30/08/2017, às 14:30 h. Nada Mais. São Paulo, 02/08/2017.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002165-82.2014.8.26.0011. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo
Tobias de Aguiar Moeller, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Florencio Edgard Contreras Droguett, CPF
010.724.748-83, Shirley das Neves Santos Contreras ME, CNPJ 12.152.754/0001-46 e Contreras Cosméticos
Ltda, CNPJ 59.601.062/0001-00 que por este Juízo, tramita de uma ação de Execução de Título Extrajudicial,
movida por Frederico Augusto Cury e Alexandre Augusto Cury. Encontrando-se os réus em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, da PENHORA realizada sobre as quantias
bloqueadas pelo Sistema BACENJUD, quais sejam, os valores de R$ 9.073,45 (Florencio Edgardo Contreras
Droguett), R$ 523,23 (Shirley das Neves Contreras ME) e R$ 931,06 (Contreras Cosméticos Ltda), totalizando
R$ 10.527,74, bem como do prazo de 05 (cinco) dias úteis para oferecer eventual impugnação, nos termos
do art. 854, §3º, do Código de Processo Civil. O prazo supra fluirá após o prazo deste edital. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 31 de julho de 2017. 03 e 04/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 4003830-31.2013.8.26.0007/01. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato
Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RAIMUNDO BISPO DOS SANTOS, CPF 060.300.588-
86, RG 17.555.977-6, Companheiro, Brasileiro, Comerciante que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por ANIBAL AUGUSTO TEIXEIRA FILHO Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, pague a quantia de R$25.532,47, devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523
e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de julho de 2017. 03 e 04/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004693-47.2016.8.26.0008 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Tatiana Saes
Valverde Ormeleze, na forma da Lei, etc. FAZ SABER à Bella Brazil Beach Wear Confecções Ltda EPP, CNPJ
05.681.409/0001-34, na pessoa de seu representante legal e a, Neusa Rodrigues da Fonseca Abreu, RG
3776708 SSP/SP, CPF 655.518.428-00 e Vanessa Fonseca de Abreu, RG 214158962 SSP/SP, CPF 182.981.438-
92, que nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido por Banco do Brasil S/A, intimadas ficam para no
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetuarem o pagamento da importância de R$ 484.466,75
(agosto/2016), devidamente atualizada, acrescida de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% do valor da causa, sob pena de multa de 10% (artigo 523, § 1º do NCPC), e de serem
penhorados tantos bens quantos bastem para garantia da dívida. Estando os executados em local ignorado,
foi deferida a intimação por edital. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 28 de julho de
2017. 03 e 04/08
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL � RESUMO 
Edital de 1ª e 2ª Praça sobre o bem imóvel e para intimação dos executados ORLANDO PECCILI (CPF: 011.491.818-00), PECCILLI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ: 
47.202.338/0001-90) e GERSON LUIZ PECCILLI (CPF: 809.434.208-06) E SUA MULHER HELENILDA AMORIM CORREIA PECCILLI (CPF: 805.548.908-44), o credor JOSÉ 
OCTAVIO SARAIVA GOMEZ (CPF 274.748.288-04), e demais interessados, extraída dos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº 0608924-
70.2008.8.26.0001, em trâmite na 2ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP, requerida por RITA DE CASSIA PECCILLI (CPF: 057.658.678-12).Nos termos do Art. 881, § 1º 
do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 
1 - DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: A- Apartamento SOB Nº 164, localizado no 16º andar do Edifício Don Felix, situado à Rua Voluntários da Pátria, nº 3.836, no 8º subdistrito � Santana, 
desta Capital, possuindo a área útil de 86,75000 metros quadrados, área comum de 72,150147 metros quadrados, totalizando a área construída de 158,900147 metros quadrados, 
correspondendo-lhe a fração ideal de 32,664070 metros quadrados, ou seja 1,027172 por cento, no terreno e demais coisas comuns do edifício com uma quota de despesas de 
1,027172 por cento. Contribuinte: 070.161.0587-3. Matricula nº 57.650 do 3º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo� SP. ÔNUS: Consta da referida matrícula conforme Av.2 
(03/12/2014) Penhora Exequenda Av.3 (17/03/2016) Penhora Ajuizada por JOSÉ OCTAVIO SARAIVA GOMEZ (CPF 274.748.288-04) extraída dos autos do processo n° 4007508-
72-2013 de execução civil.  B - DESCRIÇÃO DA VAGA DE GARAGEM: Uma vaga para estacionamento de um automóvel de passeio em lugar individual e indeterminado, com auxílio 
de manobrista, na garagem localizada no 3º subsolo do Edifício Don Felix, situado à Rua Voluntários da Pátria, nº 3.836, no  subdistrito � Santana, desta Capital, possuindo a área 
34,297500 metros quadrados dos quais 12,000000 metros quadrados de área comum, com uma fração ideal de 7,050310 metros quadrados, ou seja 0,221708% no terreno e demais 
coisas comuns do edifício com uma quota de despesas de 0.221708%. Contribuinte 070.161.0718-3. Matricula nº 57.651. do 3º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo� SP. 
ÔNUS: Consta da referida matrícula conforme Av.2 (03/12/2014) Penhora Exequenda Av.3 (17/03/2016) Penhora Ajuizada por JOSÉ OCTAVIO SARAIVA GOMEZ (CPF 274.748.288-
04) extraída dos autos do processo n° 4007508-72-2013 de execução civil.  C - DESCRIÇÃO DA VAGA DE GARAGEM: Uma vaga para estacionamento de um automóvel de passeio 
em lugar individual e indeterminado, com auxílio de manobrista, na garagem localizada no 3º subsolo do Edifício Don Felix, situado à Rua Voluntários da Pátria, nº 3.836, no  subdistrito 
� Santana, desta Capital, possuindo a área 34,297500 metros quadrados dos quais 12,000000 metros quadrados de área comum, com uma fração ideal de 7,050310 metros 
quadrados, ou seja 0,221708% no terreno e demais coisas comuns do edifício com uma quota de despesas de 0.221708%. Contribuinte 070.161.0719. Matricula nº 57.652. do 3º 
Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo� SP. ÔNUS: Consta da referida matrícula conforme Av.2 (03/12/2014) Penhora Exequenda Av.3 (17/03/2016) Penhora Ajuizada por 
JOSÉ OCTAVIO SARAIVA GOMEZ (CPF 274.748.288-04) extraída dos autos do processo n° 4007508-72-2013 de execução civil.  2. AVALIAÇÃO TOTAL DOS IMÓVÉIS: R$ 
798.484,90 (JUNHO/2017 Conf. Cálculo de Avaliação da AASP). 3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça começa em 21/08/2017, às 15h00min, e 
termina em 24/08/2017, às    15h00min e; 2ª praça começa em 24/08/2017, às 15h01min, e termina em 13/09/2017, às 15h00min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO 
� edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente 
perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone 
(11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br Ficam os executados ORLANDO PECCILI, PECCILLI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA e GERSON LUIZ PECCILLI E SUA 
MULHER HELENILDA AMORIM CORREIA PECCILLI, o credor JOSÉ OCTAVIO SARAIVA GOMEZ e demais interessado, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada no dia 24/10/2013. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente 
edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 06 de julho de 2017. 

 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(11) 2184-0900     |     WWW.ZUKERMAN.COM.BR 
Av. Angélica, 1996 � 6º andar � Consolação � São Paulo 
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USINA ALTO ALEGRE S.A. - AÇÚCAR E ÁLCOOL
CNPJ nº 48.295.562/0001-36

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: 

 A Diretoria.

1 Contexto operacional 
-
-

-
2 Base de preparação a. Declaração de conformida-

de (com relação às normas do CPC) 

-

3 Moeda funcional e moeda de apresentação -

4 Uso de estimativas e julgamentos Na 
-

a. Julgamentos -

sub júdice b. Incertezas 
sobre premissas e estimativas -

-
-

c. Mensuração do valor justo -

Nível 1 - -
Nível 2 -

-
Nível 3 - 

-

-
-

(i) Contas a receber de clien-
tes 

(ii) Imobilizado 

de mercado e nas abordagens de custos por meio de preços de mercado cotados na data 

apropriado. (iii) -
-

nº 24. (iv)  

-
 (v)  -

 (vi) -
 

5 Base de 
mensuração

6 Principais políti-
cas contábeis 

-
ras. a. Moeda estrangeira -

-

-

-
b. Instru-

-

-
-

 (ii) -
 

-

-
-

(iii) 
-

(iv) Empréstimos e 

pro rata temporis

-

(v) -
tes de caixa -

-
-

-
(vi) Contas a receber de clientes -

-

(vii) 
presente 

(viii) -
-
-
-

-

-
 (ix) Instru-

 -

c. Capital social 

d. Imobilizado (i) 

-

-

-

-
 

(ii) Custos subsequentes 

-

 (iii) Deprecia-
 

-

-
-

e. 
Ativos arrendados ( ) -

-
-

-
ões 

de resultado f. Ativo biológico 

-

-

g. 
Estoques -

-

-
-

monstrados ao custo. h. Redução ao valor recuperável (impairment) (i) -

-

-
-

-
-

-

dos créditos. (ii)  
-
-

-

-
-

-
-

cida. i. (i) -
-

j. Provisões -

-
-

sub judice

-
k. Demais passivos - circulante e não 

circulante 
l. Outros 

ativos circulantes e não circulantes 

m. Reconhecimento da receita 

-

-

-
ceira 

-
da. o. Imposto de renda e contribuição social 

-
-

-

-

-
cionam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma 

p. Lucro básico e diluído por ação Calculado com base nas 
q. Mudança 

nas políticas contábeis e divulgações 

-

-

depreciação acumulada e perdas por impairment

r. Reapresentação das cifras compa-
rativas (i)  

-

(ii)  i. 
Plantas de produção agora são registradas pelo custo menos depreciação acumulada e 
perdas por impairment -

-

(iii) 

30/04/2015
Ajustes na aplicação 

do CPC 29 
1°/05/2015 

Reapresentado
Ativo circulante

 - 
-

 1.258.264 
Ativo não circulante

 999.446  - 
 641.659  1.683.435 

-

 3.255.060  (279.485)  2.975.575 
Passivo

 265.448 
 2.023.822 -  2.023.822 

 2.194.245 
Patrimônio líquido
 Capital social  520.000 -  520.000 

 50.494 -  50.494 
 395.296 -  395.296 

-

Total do patrimônio líquido
 3.255.060  (279.485)  2.975.575 

30/04/2016
Ajustes na aplicação 

do CPC 29
30/04/2016 

Reapresentado
Ativo circulante

 -  206.268  206.268 
-

 206.268  1.818.340 
Ativo não circulante

 - 
 635.600 

 35.199 -  35.199 

 3.691.539  (187.329)  3.504.210 
Passivo

 323.689 
-

 2.624.126  2.560.434 
Patrimônio líquido
 Capital social  520.000 -  520.000 

 46.010 -  46.010 
 501.403 -  501.403 

-

Total do patrimônio líquido
 3.691.539  (187.329)  3.504.210 

30/04/2016
Ajustes na aplicação 

do CPC 29
30/04/2016  

Reapresentado
Receita operacional líquida  1.639.881 -  1.639.881 

 13.485  92.156  105.641 
-

Lucro bruto  92.156  693.928 
Com Vendas -

-
-

 
 424.290  92.156  516.446 

-
 412.510 -  412.510 

-
 248.106  92.156  340.262 

Lucro líquido do exercício  158.850  60.823  219.673 
7 Novas normas e interpretações ainda não adotadas 

-

impairment

hedge

-

-
mas. 8 Determinação do valor justo -

-

-

-

-

swaps de 

9 Caixa e equivalentes de caixa
2017 2016 

 10.352  8.495 
 19.093 

915.121 829.159 
944.566 

-

-

-

10 Contas a 
receber de clientes

2017 2016 
Contas a receber  88.101 126.353 

 86.894 

2017 2016 

 1.399 
  De 31 a 60 dias  9  51 
  De 61 a 90 dias  14 

 4.265 
 3.260 

 84.841 120.624 
 88.101 126.353 

-

-

-

2017 2016 

Saldo inicial
 2.968  215 

11 Estoques
2017 2016 

Produtos acabados
  Etanol 50.653 66.623 

86.836 
64.638 

2.118 1.831 

12 Partes relacionadas a. Principais saldos e transações que afetam o resultado 

b. Operações com pessoal 
chave 

em participações societárias. 13 Impostos a recuperar 
2017 2016 

 13.101  42.094 
 1.323 

 35.931 
 6.944 

 13.493 
 41.593 

 113.345 
Circulante
Não circulante  6.944 

-

14 Ativo biológico 
-

-

-

-

-

custo padrão médio estimado contempla gastos com os tratos culturais, corte, carrega-

 142.059 

 80.901 
 206.268 

  Saldo a custo
 80.901 

 206.268
Saldo inicial  206.268 

 251.216 

  Saldo a custo

a. 
Riscos regulatórios e ambientais -

-

b. Riscos de oferta e demanda 

c. Riscos climáticos 
e outros 

-

-

-

15 Ativo imobilizado 

Balanços patrimoniais 

Ativo

Nota 30/04/2017 30/04/2016 1°/05/2015
- -

Circulante
 

9 944.566 
 Contas a receber  
  de clientes 10 86.894 54.585 

11 222.453 
14 206.268 
13 124.805 

 
24 61.180 59.321 6.806 

3.039 
1.818.340 1.258.264 

Não circulante
13 6.944 11.131 

 
18 22.864 

1.186 951 
2.208 - -

30.995 
15 1.683.435 

4.483 4.204 4.155 

Total do ativo  
 não circulante
Total do ativo 3.545.410 3.504.210 2.975.575 

Nota 30/04/2017 30/04/2016 1°/05/2015

Passivo
- -

Circulante
50.380 54.444 

16 400.524 426.404 433.524 
 Salários e encargos sociais 60.512 50.918 

15.014 42.951 4.043 
20.d -

 
24 182 45.958 

593.830 633.264 
Não circulante

16 1.203.985 1.595.566 
19 382.830 

sub judice 18 
950 950 9.318 

1.605.358 
2.249.538 2.560.434 2.194.245 

Patrimônio líquido
 Capital social 20 520.000 520.000 520.000 

41.891 46.010 50.494 
501.403 395.296 

-
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e
 do patrimônio líquido 3.545.410 3.504.210 2.975.575 

 

Nota 2017 2016 

Receita operacional líquida 1.639.881 
21 105.641 
14
22 564.382 693.928 

(Despesas) receitas operacionais
22
22
22  11.353 

390.140 516.446 
23
23  412.510 
23  89.515 

 213.915 
Lucro antes dos impostos  604.055  340.262 

19
Contribuição social 19
Lucro líquido do exercício  406.658 

 
25  12,69  6,85 

 

2017 2016 

 406.658 

- -
Total do resultado abrangente do exercício  406.658 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - exceto quando indicado de outra forma
Capital Ajuste de avaliação Reservas de lucros Prejuízos

Nota social patrimonial Reserva legal Lucros retidos acumulados Total
Em 1° de maio de 2015 520.000  50.494  50.163  345.133 

6.r - - - -
Saldo de abertura ajustado 520.000  50.494  50.163  345.133 

- - - -
- -  4.484 - -
- - - -

- - -  - 
20.d - - - -

- - -  113.181  - 
Em 30 de abril de 2016 (Reapresentado) 520.000  46.010  58.105  443.298 

20.d - - -  12.656 -  12.656 
- -  4.119 -  - 
- - - -  406.658  406.658 

- -  14.151 -  - 
20.d - - - -

- - -  201.652  - 
Em 30 de abril de 2017 520.000  41.891 -

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Nota 2017 2016 
-

sentado 

 406.658 
 

 261.930 
15  4.920  13.858 
15  122.833 

 
10  296.693 

 
 6.118 

sub judice -
18  118.804 

 10.504 
 Variação nos ativos operacionais: 14
   Contas a receber de clientes  38.252 

 58.810 

 61.833 
 Variação nos passivos operacionais:

   Salários e encargos sociais

sub judice -
 31.012 

19
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 1.006.432  641.004 
Fluxo de caixa das atividades de investimento

 1 

15
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (584.491) (385.367)

 

(422.502)  (78.784)
(Redução) aumento do saldo de caixa  

 (561)  176.853 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  945.127  768.274 

 944.566  945.127 

Custo Terras

Edifícios e 
dependên-

cias

equipa-
mentos e 

instalações 
industriais

Lavouras 
de cana de 

açúcar Veículos

Máquinas e 
imple-

mentos 
agrícolas

utensílios e 
equipa-

mentos de 
informática

Imobilizado 
em anda-

mento Outros Total
Em 30/04/2015  

 20.952  981.116  21.956  29  548  2.638.065 
 383  158.235  62  242.625 

- - -
-  1.002  428 - -  12 -  - 

Em 30/04/2016  
 21.124  225.232  984.915  964.056  264.138  268.141  22.632  12.680  529 

-  1.463  248.264  18.653  181  332.619 
- - -
-  14.254  6 -  3 -  - 

 21.124  240.932  994.348  1.212.320  305.403  23.560 -

Depreciação Terras

Edifícios e 
dependên-

cias

equipa-
mentos e 

instalações 
industriais

Lavouras 
de cana de 

açúcar Veículos

Máquinas e 
imple-

mentos 
agrícolas

utensílios e 
equipamentos 
de informática

Imobilizado 
em anda-

mento Outros Total
Em 30/04/2015  

- - -
- - -
- -  9.450  20.020 - -  103.385 
-  5 - -  4 - - -

Em 30/04/2016  
- - -
- - -
-  4  1.011 -  9.899  9.205  801 - -  20.920 
-  9 - -  10 - - -
- - -

 
 21.124  533.552  635.600  116.092  152.981  6.049  12.680  529 
 21.124  181.423  113.804  6.050  - 

 
 depreciação

a. Reavaliações 

b. Provisão para redução no valor recuperável 

c. Garantia  
-

Vencimento
Modalidade 2017 2016 

Em moeda nacional:
 4.946 -

 382.324  389.409 
 69.355 

maio-22  20.090  10.116 
Capital de giro
Em moeda estrangeira:

abril-22

agosto-21  403.366 
 

setembro-16 -
Em moeda nacional:

 56.308  56.559 
Securitização
Em moeda nacional:

outubro-18  3.023  41.514 
 28.534 

outubro-25  6.426 
 

Arrendamento Mercantil
Em moeda estrangeira: outubro-22  25.380 

 1.604.509 
 400.524  426.404 

 1.203.985  1.595.566 

 

Continua...
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E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90, a
promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram o(s)
imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de
02/08/2017 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial. Quaisquer
informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa Econômica
Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em horário bancário.

Contrato: 3.1371.4023034-5 - SED: 30569/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): MARA MAGALI FERNANDES GÉA, BRASILEIRA, SEPARADA
CONSENSUALMENTE, COMERCIÁRIA, CPF: 524.013.088-49, RG: 5.425.268-SP.
Imóvel sito à: AVENIDA PARADA PINTO, Nº 3.420, APARTAMENTO SOB Nº 96,
LOCALIZADO NO 9º ANDAR OU 10º PAVIMENTO DO BLOCO 06 DO CONDOMÍNIO
PARQUE RESIDENCIAL VITÓRIA REGIA II, NO 8º SUBDISTRITO SANTANA - SÃO
PAULO/SP. Uma vaga indeterminada descoberta, localizada no pavimento térreo do
respectivo bloco.

São Paulo, 02/08/2017.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Agente Fiduciário

02, 03 e 04/08/2017

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0147217-29.2009.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum -
Sustação de Protesto. Requerente: Companhia Ultragaz S/A. Requerido: Jefferson Henrique de Oliveira. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0147217-29.2009.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Priscilla Buso Faccinetto, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Jefferson Henrique de Oliveira, empresário individual CNPJ 62.090.006/0001-54, que Companhia Ultragaz
S/A lhe ajuizou ação Declaratória de Inexigibilidade de Título c/c Reparação de Danos Morais de Procedimento
Comum, objetivando a total procedência da ação, confirmando-se a liminar concedida, declarando-se, por sentença,
em definitivo a inexigibilidade dos débitos oriundos dos títulos nºs 2941, 2996 e 3231, condenando o requerido ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 37.665,57 (julho de 2010), além da condenação ao
pagamento das demais cominações legais. Encontrando-se o requerido em lugar ignorado, foi deferido a CITAÇÃO
por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como
verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de julho de 2017.

                            JORNAL “ O DIA ”    02 e 03 / 08 / 2017

02 e 03/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0041214-67.2011.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Jurandir de Abreu Júnior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
Márcio Silva Ferreira (CPF. 213.283.958-12), que HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo lhe ajuizou ação de Busca e Apreensão,
convertida em ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 60.253,29 (junho de 2017), representada
pela Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de Veículos n° 40530460467. Estando o executado em lugar ignorado, expede-
se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 30 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida
pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos
supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de julho de 2017.

                            JORNAL “ O DIA ”    03 e 04 / 08 / 2017

03 e 04/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001513-69.2017.8.26.0008. Edital de Citação. Prazo 20 dias.
Processo n° 1001513-69.2017.8.26.0008. A Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze, Juiza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro
Regional do Tatuapé/SP, Faz Saber a Tubetes São Luiz Indústria e Comércio Ltda (CNPJ. 06.324.494/0001-46), que Piquiri Ind.e
Com. De Papéis Ltda lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 131.957,07 (fevereiro de 2017), representada
pelas Notas Fiscais n°s 000.010.400, 000.010.277, 000.010.329, 000.010.488, 000.010.217 e 000.010.128. Estando a executada
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que
a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em
6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua
avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será
o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de julho de 2017.

                           JORNAL “ O DIA ”    03 e 04 / 08 / 2017

03 e 04/08

...continuação USINA ALTO ALEGRE S.A. - AÇÚCAR E ÁLCOOL - CNPJ nº 48.295.562/0001-36

2017 2016 
2018 -
2019 338.609 343.006 
2020 345.051
2021 340.541 349.906 
2022 à 2031 160.923 

1.203.985 1.595.566 

-
-

de energia elétrica a partir de biomassa. 17 Fornecedores 

18 Tributos “ ” 
-

 são registrados e estão 
os 

2017 2016 

sub judice  a. 

b.

c. -
d. 

 -
-

-

e. -
sub judice

Em 30/04/2015
 19 

Juros e multas
Em 30/04/2016

Juros e multas  6.118 

f. Depósitos judiciais 

-
g. Con-

tingências -

das correspondentes contingências. 19 Imposto de renda e contribuição social  
Composição dos tributos diferidos

Créditos tributários 2017 

Movimen-
tação no 

resultado do 
exercício 2016 

Movimen-
tação no 

resultado do 
exercício 2015 

  Imposto de renda  
    sobre:

 34.060  35.556  48  35.508 
-  5.919  63.035 

 34.060  98.543 
  Contribuição social  
    sobre:

 5.264 
 

-  2.238  22.583 

Total dos débitos  
 tributários ativos
Débitos tributários
  Imposto de renda sobre:

 1.841  15.958  23.125 
 15.293  16.920  18.656 

 
 32.403  212.929 

 
      tributação em regime 

 52.833  52.833 - - -
 

 20.225  26.410 
 310.011  82.824  8.954 218.233 

  Contribuição social sobre:
 662  8.325 

 5.506  6.091 
 

 11.665 
 

      tributação em regime  
 19.020  19.020 - - -

 
 6.336  9.508 

 111.604  3.224 
Total dos débitos  
  tributários passivos  421.615  112.641 
Imposto de renda e  
 contribuição social  

 
   passivo não circulante  382.830  122.833 

(i) -

a. -
-

b. Conciliação do imposto 

2017 2016
Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda social de renda social
 604.055  604.055  340.262  340.262 

 6.385 

20 Patrimônio líquido a. Capital social 

b. Reserva legal 
c. Ajuste de avaliação patrimonial 

d. Dividendos 

2017 

 406.658 
 283.021 

e. Reservas de retenção de lucros 

destinações. 21 Receita operacional líquida 

2017 2016 

 Etanol mercado interno  414.263 
 Energia elétrica  89.640  130.484 

 5.649 

 1.639.881 

22 Apresentação da demonstração do resultado por natureza -

-

2017 2016 

Depreciação

 11.353 

2017 2016 
 3.809  4.661 

-

 11.353 

2017 2016 

 103.342  106.350 
 300.563 

 412.510 

 1.066.666 

 89.515 
 213.915 

Considerações gerais 

-

-

-
-

-

fair value

-

a. 
 

-

b. Em-

 

-
 c. (i) 

swap
(i.1) 

-

 2017
Valor de 

referência 
(nocional)

Ajuste 
a valor 

presente

Valor ajus-
tado p/US$  
30/04/2017

Ganho / 
Perda

   

abril de 2018  605.509  513.652  61.180 
 2016

Valor de 
referência 
(nocional)

Ajuste 
a valor 

presente

Valor ajus-
tado p/US$  
30/04/2016 

Ganho / 
Perda

   

 569.968  526.559  462.890  63.669 

 228.463 

(i.2) Opção de compra de moeda 

Contratos em 30/04/2016
Valor de 

referência 
(nocional)

Valor 
justo (“fair 

”) Ganho / Perda

 21.555 

(ii) Contrato futuro -
(ii.1) 

corrente com a corretora, para cobertura de margens iniciais estabelecidas pela bolsa na 

 2017 2016 
430 1.212
430 1.212

-
(ii.2) Contratos futuros de açúcar -

-

-

Contratos em 30/04/2017
Valor de referência 

(nocional)
Valor justo 

(“ ”)
Efeito acum. 

receber /pagar

 6.933 

Contratos em 30/04/2016
Valor de referência 

(nocional)
Valor justo 

(“ ”)
Efeito acum. 

receber /pagar

 6.110  6.938  828 

(ii.3) Opção de compra de açúcar 

Contratos em 30/04/2016
Valor de referência 

(nocional)
Valor justo 

(“ )
Efeito acum. 

receber /pagar

 5.952  4.936 

24.2 Fatores de risco e análise de sensibilidade 

-

-

-
24.2.1  

Descrição

Valor de 
referência 

 Impactos em 
um cenário 

provável

 Impactos em 
um cenário 

possível

 Impactos em 
um cenário 

remoto
  10% -10% 25% -25% 50% -50%

 
 

hedge  861.319 
  

 4.180 
 

 8.360 
 

 
 

hedge  915.121 
 

10.246 
  

25.616 
  

51.232 
 

 
 operacional 

 
21.436 

   

24.2.2 -

Descrição
 

Valor de 
referência 

 Impactos em um 
cenário provável

 Impactos em um 
cenário possível

 Impactos em um 
cenário remoto

10% -10% 25% -25% 50% -50%

em moeda 
estrangeira, 

 96.510 
   

482.548 

resultado 
operacional     96.510 

   
482.548 

-
-

24.2.3 

Descrição

Valor de 
referência 

 Impactos em 
um cenário 

provável

 Impactos em 
um cenário 

possível

 Impactos em 
um cenário 

remoto
10% -10% 25% -25% 50% -50%

Compra - mercado 
 3.558 

commodities -

n° sugar n° 11screen

-

-

-

24.3 Estrutura de gerenciamento de risco 24.3.1 
Risco de crédito 

-

Nota  2017 2016
9  944.566 

Contas a receber de clientes 10  86.894 
24  61.180 59.321
18 22.864
   

 24.3.2 Risco de liquidez 

 2017

 
Fluxo de 

caixa
6 meses 

ou menos
 6 - 12 

meses
 1 - 2 
anos  2 - 5 anos

Mais que  
5 anos

Ativos       
-

 944.566  944.566 - - - -

 61.180  61.180 - - - -
Contas a receber 
de clientes  86.894  86.894 - - - -

receber - - - -
- - - -

Passivos       
 50.380  50.380 - - - -

Empréstimos e 
 1.604.509 -  400.524  338.609  685.592 

 182  182 - - - -
-

postos a pagar - - - -

pagar  950  950 - - - -
  400.524  338.609  685.592 

 2016

 
Fluxo de 

caixa
6 meses 

ou menos
 6 - 12 

meses
 1 - 2 
anos  2 - 5 anos

Mais que  
5 anos

Ativos       
-

- - - -

 59.321  59.321 - - - -
Contas a receber 
de clientes - - - -

receber - - - -
- - - -

Passivos       
- - - -

Empréstimos e 
-  426.404  1.045.586  160.923 

 45.958  45.958 - - - -
-

postos a pagar - - - -

pagar  9.318  9.318 - - - -
  1.894.281  160.022  426.404  1.045.586  160.923 

 24.3.3 Risco de mercado Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de 

Risco de taxas de câmbio 

receber em moedas estrangeiras. 

moeda estrangeira. 

e swaps

24.3.4 Risco operacional 

24.3.5 Risco de estrutura de capital 

 Nota  2017 2016
Ativos      
 Valor justo por meio do resultado      

9  944.566 
   Contas a receber de clientes 10  86.894 

18 22.864
   

 Valor justo por meio do resultado      
24  61.180 59.321

Total
Passivos      
 Passivos pelo custo amortizado      

 50.380 
16  1.604.509 

20.d   
 950 950

 Valor justo por meio do resultado      
24  182 

Total   2.128.040

24.4 Valor justo versus valor contábil Para todas as operações, a 

24.4.1

Nível 1 - Preços cotados 
Nível 2 - Inputs, 

Nível 3 - Premissas, para o 
inputs não 

. 24.4.2 Nível 1
Nível 2 - São 

Nível 3

 2017 2016
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 1 Nível 2 Nível 3

Ativo        

- 61.180 - - 59.321 -
Passivo - - - - - -

- 182 - - -

-

-

25 Lucro básico e diluído por ação 

2017 2016
406.658
32.052 32.052
12,69 6,85

26 Compromissos 

27 Aspectos 
ambientais 

riscos associados a assuntos ambientais, por procedimentos operacionais e controles e 

28 Cobertura de seguros 

Cobertura
Bens segurados Riscos cobertos Máxima

instalações industriais outros  560.000 
 159.920 
 31.600 

Danos materiais, pessoais 
e casco Valor de mercado

Celso Luís Tadioto - 
A Diretoria

Opinião - -
-

Base para opinião -

-

-
-

sa opinião. Outros assuntos - Auditoria dos valores correspondentes ao exercício 
anterior -

-

-

-

Responsabilidades da ad-
 - 

-

-

-

-

Responsabilidades do auditor pela auditoria 
 

-

da auditoria. 
-

-

-

-

-

PricewaterhouseCoopers      Mauricio Cardoso de Moraes
Auditores Independentes                       Contador


