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Dedini S/A Equipamentos e Sistemas
Em Recuperação Judicial 

CNPJ/MF 67.541.961/0001-84 - NIRE 35300133226 - Barueri - SP
Edital de Convocação

Ficam convocados os senhores acionistas da Dedini S/A Equipamentos e 
Sistemas, a se reunirem em AGOE, a ser realizada no dia 24/08/2017, às 
17:30 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Andrômeda, nº 885, 

-
bre os seguintes assuntos: AGO - 1. Tomar as contas dos administradores, 

-
cícios encerrados em 31/12/2014 e 31/12/2015 e 2. Eleger os Membros da 

AGE - 1. Contratação da Auditoria Ex-
terna. Barueri, 15/08/17. Giuliano Dedini Ometto Duarte - Diretor (16-17-18)

Dedini S/A Equipamentos e Sistemas
 CNPJ/MF 67.541.961/0001-84 - NIRE 35300133226 - Barueri - SP - Em Recuperação Judicial

Edital de Convocação

Ficam convocados os senhores acionistas da Dedini S/A Equipamentos e Sistemas, a se reuni-
rem em AGOE, a ser realizada no dia 24/08/2017, às 17:30 horas, na sede social da Companhia, na 

sobre os seguintes assuntos: AGO - 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
 

AGE - 1. Contratação da Auditoria Exter-
na. Barueri, 15/08/17. Giuliano Dedini Ometto Duarte - Diretor  (16-17-18)

Tech Mahindra Serviços de Informática Ltda. - Em Fase de Transformação Para S.A.
CNPJ/MF 09.302.110/0001-82 - NIRE DE LTDA. 35.222.018.801 - NIRE DE S.A. EM FASE DE OBTENÇÃO

Edital de Convocação
Ficam convidados os acionistas da Tech Mahindra Serviços de Informática Ltda. – Em Fase de 
Transformação Para Sociedade Anônima para se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 25/08/17, às 09hs, 
em sua sede na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco C, 5º Andar, Sala 01, SP, SP, a fim de deliberarem 
sobre o aumento de capital da Companhia de R$ 14.031.477,00, mediante a emissão de 14.031.477 ações 
ordinárias nominativas. SP/SP, 17/08/17. Anil Murlidhar Joshi - Diretor Presidente. (17, 18 e 19/08/2017)

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 01 de agosto
de 2017por parte da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com sede no
Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, na cidade de Brasília/DF, fica
INTIMADO,RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA, brasileiro, solteiro, maior,
engenheiro, RG n° 320860103-SSP/SP,  CPF sob n° 311.009.118-63, a
efetuar neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins de
Vasconcelos, nº 2.376, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00
horas, o pagamento de R$12.331,33 com os encargos previstos em
contrato de alienação fiduciária registrado sob nº 11na matrícula
nº.182.391,referentes à aquisição de um apartamento sob o n° 72,
localizado no 7° andar da Torre 02 – Edifício Camburi, integrante do
empreendimento “Residencial Caminho do Mar”, situado à Rua Cipriano
Barata nº 201, no 18º Subdistrito – Ipiranga. O pagamento será efetuado
no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste edital; e não
pago a importância devida, serão constituídos em mora, nos termos do
artigo 26 e seus parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de
1.997. Em virtude da não localização do destinatário, é feita a intimação
do mesmo por edital, publicado por 03 (três) dias. São Paulo, 16 de
agosto de 2017. Eu, Adriana Bergamo Bianchini da Silva, Oficial Interina,
a digitei, conferi e assino. 17,18 e 19/08/17

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 19 de junho de
2017, por parte da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com sede no Setor
Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, na cidade de Brasília/DF, fica
INTIMADO,MARIANO PINT, argentino, solteiro, maior, desenhista, RNE
nº Y237682G-Polícia Federal/SP, CPF/MF sob nº 222.960.038-93 a
efetuar neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins de
Vasconcelos, nº 2.376, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00
horas, o pagamento de R$18.229,95com os encargos previstos em
contrato de alienação fiduciária registrado sob nº 11 na matrícula nº.
157.933, referentes à aquisição de um apartamento sob nº 132, localizado
no 13º andar do Edifício Veneza - Bloco C, integrante do empreendimento
denominado Condomínio Belvedere Park, situado na Avenida Vila Ema,
nº 3793, no 26º Subdistrito – Vila Prudente. O pagamento será efetuado
no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste edital; e não
pago a importância devida, serão constituídos em mora, nos termos do
artigo 26 e seus parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de
1.997. Em virtude da não localização do destinatário, é feita a intimação
do mesmo por edital, publicado por 03 (três) dias. São Paulo, 16 de
agosto de 2017. Eu, Adriana Bergamo Bianchini da Silva.Oficial Interina,
a digitei, conferi e assino. 17,18 e 19/08/17

Edital de Citação com o Prazo de 20 dias. Processo nº 1001130-73.2013.8.26.0609. O
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro de Mogi das Cruzes,Estado de São Paulo.
Dr. Fabrício Henrique Canelas, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Adriano Firmino,
Avenida Manoel da Nobrega, 15, ato. 11-A, Itararé – CEP 11320-200, São Vicente=SP,
CPF: 141.376.868-74, RG 21.873.916, Não identificado, Brasileiro, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum, por parte de Organização Mogiana de Educação e
Cultura S/S Ltda., alegando em síntese que firmou contrato de Prestação de Serviços
Educacionais com o requerido, obrigando-se este ao pagamento das mensalidades. O
réu deixou de efetuar o pagamento das mensalidades somando débito de R$ 5.346,12.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação por
edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revél, caso em que será nomeado curador especial. Será
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 17 e 18/08.

Edital de Intimação – prazo: 20 dias. Processo n.0126380-52.2006.8.26.0004.
O(A).MM.Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional - VI – Lapa, Estado de São
Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da lei, etc. Faz Saber a(o) Sr. Eduardo
Malerba, CPF 000.291.468-95, RNE W671238T, que por este Juízo, tramita de uma ação
de Execução de Titulo Extrajudicial, movida por Banco Indusval S/A. Encontrando-se o
executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação por edital.,
acerca da penhora dos direitos que o executado possui sobre o seguinte(s) bem(ns):
Imóvel situado a Rua Campos Salles, classificado pela PMSA, com o nº 03.002.047,
Matrícula nº 53.921, do 1º Cartório de Registros de Imóveis de Santo André. Ficando o
requerido,  também intimado do prazo de 10 dias, que fluirá a partir do prazo supra, para,
caso queira, requerer a modificação da penhora, nos termos do artigo 847 do CPC. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os filiados que estejam quites com suas
obrigações estatutárias para participarem da Assembleia Geral da
FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLEIBOL MASTER a realizar-se no dia
26 de Agosto de 2017 as 16:00 horas em primeira chamada e as 16:30
horas em segunda e última chamada na Rua Barra Tibagi, nº 242 – Sala
01 – São Paulo/SP, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: 1) Prestação de contas dos exercícios anteriores; 2)
adequação e Atualização dos Estatutos conforme legislação; 3) Eleição
e Posse do Presidente, Vice-Presidente, Diretoria e Conselho Fiscal;
4) Assuntos Gerais. São Paulo, 04 de Agosto de 2017. FEDERAÇÃO
PAULISTA DE VOLEIBOL MASTER. Edgar Gravalos – Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018401-84.2015.8.26.0008
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de
São Paulo, Dr(a). Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) EVERALDO CELESTINO DOS SANTOS, CPF 173.435.258-24, RG
20.896.289x, Solteiro, Brasileiro, Enfermeiro, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de Espólio de Rubens Monton Coimbra, objetivando
condenar a ré ao pagamento R$ 18.308,36 (09.12.2015), corrigidos monetariamente, bem
como a custas, honorários e demais cominações, referente ao saldo devedor do contrato
de locação do imóvel localizado na Rua Antônio de Barros, nº 995 - Apto. 52, Tatuapé, São
Paulo-SP. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC),
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 §- IV). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 29 de junho de 2017.                     B 17 e 18/08

Trielo Indústria Comércio Importação e Exportação de Produtos para Informática Ltda.
CNPJ n° 08.885.646/0001-05

Edital de Convocação - Assembleia Extraordinária
A administração da Sociedade, nos termos do art. 1.072 do Código Civil, convoca seus sócios quotistas para se reunirem em Assembleia 
Extraordinária, a ser realizada em 25 de agosto de 2017, às 10:00h, na sua sede localizada à Avenida Guilherme Dumont Villares, 1210, Jar-
dim Londrina, CEP 05640-001, Cidade de São Paulo, para deliberação das seguintes matérias constantes na ordem do dia: a. Apresentação 

2017; b. Discussão a respeito da aplicação ou não de sanção ao sócio, com a possibilidade de expulsão do mesmo, conforme disposto no 

-

e atos autorizados. Esse instrumento deverá ser levado a registro, juntamente com a ata da respectiva Assembleia Geral Extraordinária.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1047327-
30.2014.8.26.0002/01 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 Lilian Cristina Leão Moreira, CPF 318.542.008-01, que a ação de
Procedimento Comum, requerida por Externato Elvira Ramos Ltda, foi julgada procedente,
condenando a ré ao pagamento de R$ 9.051,16 (31.07.2017) referente cobrança por
serviços educacionais prestados, corrigidos monetariamente, bem como custas, honorários
e demais cominações. Estando a ré em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra ou apresente bens a penhora,
sob pena não o fazendo, ser acrescido de multa no percentual de 10%, do montante da
condenação (Art. 523, § 1º e 3º do NCPC), quando será penhorado bens para garantia
da execução, podendo, no prazo de 15 dias subsequentes oferecer 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 07 de agosto de 2017.          B 18 e 19/08

Citação e Intimação - Prazo 20 dias Processo 1011716-86.2014.8.26.0011. O Dr. Régis
Rodrigues Bonvicino, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional XI Pinheiros. Faz
Saber a Especialista Automecânica Ltda, CNPJ 13.534.237/0001-02, na pessoa de seu
representante legal, que a Ação de Busca e Apreensão do veículo marca Honda, modelo
Fit LX, placa FIT 4899, ano de fabricação/modelo 2005/2006, chassi 93HGD17406Z104611,
requerida pelo Banco Santander (Brasil) S/A, foi convertida em ação de Execução de
Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 22.395,51 (06/2016). Estando a executada em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, pague o débito
atualizado 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, atualizadas, prazos estes
que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena não o fazendo, ser convertido em
penhora o bloqueio efetuado sobre o valor de R$ 447,00, depositados no Banco do Brasil
S/A, ag. 5905-6 Poder Judiciário, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257 § - IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado. São Paulo, 24 de julho de 2017.         B 18 e 19/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1015456-45.2015.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, etc.. Faz Saber
a Pousada Luiz Divina, CNPJ 04.991.545/0001-68, na pessoa de seu representante legal,
que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação com
Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 42.741,13
(21.07.2014), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito das faturas
de fornecimento de energia elétrica e do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº
100000379848, devidamente complementado pelo TOI n°8007195, referente ao imóvel
situado na Rua Irmã Maria Lourença, n° 36, Jardim Shangrilá, São Paulo/SP - Instalação
n° 0051213656, bem como ao pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas
de energia elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas. Estando a requerida
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, conteste, 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, afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo, 19.07.2017. 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 18 e 19/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1094301-59.2013.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Henrique Maul Brasilio De Souza, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Marcelo Babos Rocha, CPF 150.954.768-19 que Konstantina Andreas Kritselis,
ajuizou uma Ação de Divórcio, constando da inicial que a suplicante casou-se com o
suplicado há mais de 12 anos, havendo dessa união dois filhos, não possuindo o casal bens
a partilhar. Ocorre que o casal encontra-se separado de fato desde novembro de 2013.
Assim sendo, ajuizou a autora a presente ação, requerendo seja decretado o Divórcio do
casal, voltando a mesma a usar seu nome de solteira, condenando-se o requerido nas
cominações legais. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, 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, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05 de abril de 2017.    B 18 e 19/08

Citação e Intimação - Prazo 30 dias - Processo nº 1072426-33.2013.8.26.0100. O Dr.
Nilson Wilfred Ivanhoe Pinheiro, Juiz de Direito da 38ª Vara Cível - Foro Central Cível, na
forma da Lei. Faz Saber a Comercial Kli Ltda Me, CNPJ 03.885.210/0001- 00, na pessoa
de seu representante legal e a Alexandre Rauchfeld Prado, CPF 253.376.688-70, que
Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, tendo como
coexecutada Roberta Rauchfeld Amendola de Oliveira, para cobrança de R$ 332.307,60
(05.03.2015), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário (nº 6.462.594).
Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em
03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito
do exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais,
atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena não o
fazendo, ser convertido em penhora o bloqueio efetuado sobre o valor de R$ 4.312,13,
depositado no Banco do Brasil S/A, ag. 5905-6 Poder Judiciário, presumindo-se aceitos
os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 § - IV). Será o
presente edital, afixado e publicado. São Paulo, 25 de julho de 2017.          B 18 e 19/08

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO TRABALHO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SINDISEG - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÕES SINDICAIS - Pelo presente Edital, faço saber aos que dele
tiverem conhecimento, ou vierem a ter que, no dia 04 de setembro de 2017, das 10:00 às 17:00 horas em conformidade
com os artigos 18, 21 e 22 dos Estatutos Sociais da entidade, em sua sede social à Rua Doutor Alfredo de Castro, 200, 15º
Andar, conjunto 1.512, Barra Funda, São Paulo, através de uma urna fixa na sede social, será realizada eleição para a com-
posição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Delegados Representantes ao Conselho da Federação, a que está filiada
(efetivos e suplentes). Nos termos dos artigos 23, 24, 25 e 26 dos Estatutos Sociais, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias
para o Registro da Chapa. Os interessados deverão apresentar requerimento em duas vias, acompanhado de todos os docu-
mentos exigidos pelo referido artigo 20 dos Estatutos, indicando a composição da chapa, dirigido ao Presidente do Processo
Eleitoral. Na forma do artigo 25 dos Estatutos Sociais, a Secretaria Administrativa Eleitoral funcionará na sede social da enti-
dade, no horário das 10:00 às 16:00, no endereço da Rua Doutor Alfredo de Castro, 200, 15º andar, conjunto 1.512, Barra
Funda, São Paulo, onde se encontrarão, à disposição dos interessados, pessoas habilitadas para atendimento, prestação de
informações referentes exclusivamente ao processo eleitoral e fornecimento de recibo correspondente ás chapas que vierem
a ser regularmente registradas. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o artigo 26 dos Estatutos Sociais, para
impugnação de candidatos, a contar da afixação na sede da entidade da relação das chapas registradas. Em caso de não vir
a ser alcançado o quorum, artigo 27, 28 e 29 dos Estatutos sociais, serão realizadas novas eleições no dia 19 de setembro
de 2017, nas mesmas condições e horários do escrutínio anterior. São Paulo, 18 de agosto de 2017.

CHRISTIAN STEYER - Presidente do Processo Eleitoral

COMUNICADO
ALESSANDRA BELLELA TO, inscrita na OAB/SP sob nº
218.551, portadora do RG nº 25.140.864-4 e do CPF/MF nº
303.913.338-10, COMUNICA a PERDA do Diploma de
Graduação no Curso de Direito emitido pela Universidade
Paulista - UNIP.

18/08

JPG5 Holding Ltda.
CNPJ/MF nº 27.432.430/0001-39 - NIRE 352.304.848.9-1

Ata de Reunião de Sócios e Ata de Assembleia Geral de Transformação
Em 27/04/17, às 10h, em São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos Acionistas. Mesa: Presidente: Ricardo Junqueira 
Pamplona Gomes; Secretária: Regina Celia Junqueira Pamplona de Menezes. Deliberações: (i) o aumento de capital da Sociedade em R$ 
50.600,00, mediante a emissão de 506 novas quotas, com valor nominal de R$ 100,00 cada, passando o capital social de R$ 10.000,00 para 
R$ 60.600,00, representado por 606 quotas. (ii) a transformação do tipo societário da JPG5 Holding Ltda., de sociedade empresária limitada 
em sociedade por ações, a denominação social passa a ser JPG5 Holding S.A. (iii) a conversão de quotas em que se divide o capital social 
em igual número de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Dessa forma, o capital social de R$ 60.600,00 deixou de ser dividido 
em 606 quotas, com valor nominal de R$ 100,00 cada, totalmente subscritas e integralizadas, e passou a ser dividido em 606 ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal. (iv) aprovar o aporte de capital na Companhia, no valor de R$ 480.000,00, mediante a emissão de 404 ações 
ordinárias, nominativas, sem valor nominal. (v) a eleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia: os Srs. (a) Guilherme Verdi 
Campos; e (b) Ricardo Junqueira Pamplona Gomes, para exercerem, respectivamente, os cargos de Diretor Financeiro e Diretor Operacional. 
(vi) a realização das publicações da Companhia no DOESP e no jornal O Dia. (vii) a redação do estatuto social da Companhia. (viii) a não 
instalação do Conselho Fiscal no exercício social de 2017. Nada mais. São Paulo, 27/04/17. Presidente: Ricardo Junqueira Pamplona Gomes; 
Secretária: Regina Celia Junqueira Pamplona de Menezes. Anexo III - Estatuto Social - JPG5 Holding S.A. - CNPJ/MF nº 27.432.430/0001-39 
- Ata de Assembleia Geral de Transformação Realizada em 27/04/2017: Artigo 1º - Da Denominação Social e da Sede: JPG5 Holding 
S.A. é uma sociedade por ações regida por este estatuto social, pela Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e 
pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, tendo sua sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo, por deliberação 
dos seus Diretores, alterar tal endereço, abrir filiais, representações e escritórios no país ou no exterior. Artigo 2º - Do Objeto Social e do 
Prazo de Duração da Companhia: A Companhia tem como objeto social a: (i) prestação de consultoria e assessoria em projetos nos 
segmentos de energia elétrica, solar, eólica e de utilização de biomassa; (ii) intermediação e agenciamento de serviços na área de energia, 
eficiência energética e outros agenciamentos; (iii) manutenção de sistemas de energia; (iv) locação de infraestrutura para geração de energia; 
(v) administração de bens próprios; e (vi) participação em outras sociedades, como sócia ou acionista, exceto instituições financeiras. Artigo 
3º - Do Capital Social e Ações: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de  
R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), dividido em 1.010 (uma mil e dez) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal. § 1º: As ações 
representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere ao seu titular o direto a um voto nas 
Assembleias Gerais. § 2º: É vedado à Companhia emitir partes beneficiárias. § 3º: Em caso de abertura de capital, a Companhia obrigar-se-á 
a aderir segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, 
níveis diferenciados de práticas de governança corporativa. § 4º: Observado o disposto nos Artigos Nono e Décimo deste estatuto social, o 
exercício do direito de voto pelos acionistas, bem como a circulação, alienação e/ou transferência de ações, serão regulados pelo Acordo de 
Acionistas arquivado na sede da Companhia. Artigo 4º - Da Administração da Companhia: A Companhia será administrada por uma 
Diretoria, composta por, no mínimo, 2 (dois) membros, e no máximo 4 (quatro) membros, acionistas ou não, eleitos pelos acionistas, e por estes 
destituíveis a qualquer tempo, sendo 1 (um) Diretor Operacional, 1 (um) Diretor Financeiro e os demais Diretores sem designação específica, 
para um mandato unificado de 3 (três) anos, permitida a reeleição. § 1º: A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários à 
representação da Companhia e à consecução do objeto social, inclusive para renunciar a direitos, transigir e acordar, observadas as 
disposições legais e deste estatuto social. § 2º: Os Diretores receberão a remuneração que for fixada pela Assembleia Geral. § 3º: A 
representação da Companhia, em juízo ou fora dele, ou perante quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou 
municipais, bem como a assinatura de todos os atos e operações de administração dos negócios sociais que importem responsabilidade ou 
obrigação para a Companhia ou que a exonere de obrigações para com terceiros, tais como a assinatura de contratos de qualquer natureza, 
letras de câmbio, cheques, ordens de pagamento, e, em geral, quaisquer outros documentos, incluindo o uso do nome empresarial, incumbirão 
e serão obrigatoriamente praticados por dois Diretores em conjunto, ou, alternativamente (i) por um Diretor e um procurador com poderes 
especiais; ou (ii) dois procuradores com poderes especiais, nomeados na forma do § 4º abaixo. Não obstante o acima exposto, observado o 
disposto no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, o Diretor Operacional poderá representar a Companhia, individualmente, 
nos atos de simples rotina da Companhia e necessários para a consecução do seu objeto social, cujo valor: (a) individual monte uma quantia 
de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por mês; ou (b) em conjunto monte uma quantia de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por mês. 
§ 4º: Os procuradores da Companhia serão nomeados por meio de procurações específicas, outorgadas por dois Diretores em conjunto, as 
quais deverão especificar os poderes conferidos e o prazo, sempre determinado, salvo quando outorgados a profissionais habilitados para o 
foro em geral, com os poderes da cláusula ad judicia, ou para a defesa dos interesses da Companhia em processos administrativos, hipótese 
em que os instrumentos de mandato poderão ser outorgados por prazo indeterminado. Artigo 5º - Do Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal 
da Companhia, com as atribuições estabelecidas em lei, será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros, acionistas ou não, e igual número de 
suplentes. § 1º: O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será instalado mediante convocação dos acionistas, de 
acordo com as disposições legais. § 2º: O pedido de funcionamento do Conselho Fiscal poderá ser formulado em qualquer Assembleia Geral, 
ainda que a matéria não conste da ordem do dia, no edital ou anúncio de convocação, que elegerá seus membros. § 3º: O Conselho Fiscal terá 
um Presidente, eleito pela Assembleia Geral. § 4º: Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante a assinatura 
do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. § 5º: Em caso de vaga, renúncia, 
impedimento ou ausência injustificada a duas reuniões consecutivas, será o membro do Conselho Fiscal substituído, até o término do mandato, 
pelo respectivo suplente. § 6º: Em caso de impedimento ou vacância permanente no cargo de um membro do Conselho Fiscal, e sem que haja 
um suplente a substitui-lo, caberá ao Presidente do Conselho Fiscal imediatamente convocar uma Assembleia Geral da Companhia para eleger 
um novo membro efetivo do Conselho Fiscal e respectivo suplente, para preencher o cargo e completar o mandato do membro impedido ou 
vacante. § 7º: A Assembleia Geral fixará a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, observado o mínimo legal previsto no Artigo 162, 
§3º da Lei das Sociedades por Ações. Artigo 6º - Da Assembleia Geral: A Assembleia Geral reunir-se-á em caráter ordinário, anualmente, 
até o 4º (quarto) mês seguinte ao término de cada exercício social, para os fins previstos no Artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações, e 
em caráter extraordinário, sempre que se fizer necessário. § 1º: A Assembleia Geral será convocada e instalada em observância às disposições 
legais aplicáveis. § 2º: As Assembleias Gerais serão presididas pela pessoa indicada pela maioria dos acionistas presentes, cabendo ao 
presidente indicar um secretário. § 3º: Salvo quórum específico previsto em lei ou no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, 
as matérias deliberadas em Assembleia Geral serão aprovadas pelos acionistas titulares de 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis 
centésimos por cento) do capital social da Companhia. § 4º: Os acionistas poderão ser representados em qualquer Assembleia Geral da 
Companhia por qualquer outro acionista ou por um advogado, desde que devidamente nomeados em competente instrumento de procuração. 
Artigo 7º - Do Exercício Social e Distribuição dos Resultados: O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro 
de cada ano, data em que serão levantadas as demonstrações financeiras correspondentes, de acordo com as determinações legais. § 1º: 
Encerrado o exercício social, a administração fará elaborar o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e as demais 
demonstrações contábeis exigidas em lei, de acordo com a legislação aplicável e as práticas contábeis adotadas no Brasil, os quais serão 
apreciadas em Assembleia Geral, em conjunto com o cálculo dos lucros a serem distribuídos a cada um dos Acionistas. § 2º: Fica facultada a 
distribuição de lucros intermediários pela Companhia, mediante o levantamento de balanço específico para tanto, e a correspondente 
aprovação em Assembleia Geral, observado o disposto no § 3º abaixo. § 3º: Do lucro apurado em cada exercício social serão deduzidos, antes 
de qualquer outra destinação, a provisão para o imposto sobre a renda e os prejuízos acumulados, sendo dada ao lucro líquido resultante, 
obrigatoriamente, a seguinte destinação: (i) 5% (cinco por cento) será aplicado, antes de qualquer destinação, na constituição de reserva legal, 
que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social, nos termos do Artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) uma parcela, 
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento), será distribuída aos acionistas como dividendo obrigatório, na forma do Artigo 202 da Lei das 
Sociedades por Ações; (iii) uma parcela, a ser definida em Assembleia Geral, será destinada para a conta de reserva de lucros da Companhia 
(“Reserva de Lucros”), com a finalidade de assegurar o funcionamento da Companhia, bem como a integridade do capital social; e (iv) o saldo 
remanescente será destinado conforme deliberação da Assembleia Geral, observadas as demais disposições aplicáveis deste estatuto social 
e do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. § 4º: Observadas as disposições legais pertinentes, a Companhia poderá pagar 
a seus acionistas, por deliberação da Assembleia Geral, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo 
obrigatório. Artigo 8º - Da Dissolução ou Liquidação da Companhia: A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos 
previstos na legislação em vigor. Havendo a dissolução, a Assembleia Geral nomeará o liquidante e determinará o modo de liquidação e elegerá 
o Conselho Fiscal, ou manterá o já existente, que deverá funcionar durante o período de liquidação, fixando-lhes a respectiva remuneração. 
Artigo 9º - Do Acordo de Acionistas da Companhia: O Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia deverá ser observado pela 
Companhia, seus Acionistas e administradores, sob pena de nulidade dos atos praticados em descumprimento ao disposto em referido Acordo. 
Artigo 10º - Da Omissão e Discrepância de Disposições: Os casos omissos neste estatuto social serão resolvidos pela Assembleia Geral, 
e regulados de acordo com as disposições legais vigentes e com o Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. § 1º: Em caso de 
discrepância entre os termos do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia e do presente estatuto social, os termos do referido 
acordo deverão prevalecer entre os acionistas. Artigo 11º - Da Resolução de Conflitos: Observado o procedimento de mediação previsto no 
Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, fica eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer 
divergências oriundas do presente estatuto social, com a exclusão de qualquer outro foro, por mais especial e privilegiado que seja. São Paulo, 
27 de abril de 2017. Presidente: Ricardo Junqueira Pamplona Gomes - Secretária: Regina Celia Junqueira Pamplona de Menezes. 
JUCESP nº 332.203/17-7 e JUCESP/NIRE S.A. nº 3530050658-8 em 20/07/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ZPS/MW Corretora de Seguros Ltda.
CNPJ nº 09.123.826/0001-12 - NIRE 35.221.508.316

Reunião de Sócios - EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Nos termos do artigo 1.072 da Lei 10.406/02, do §1º da Cláusula Sétima do Contrato Social e por 
solicitação da sócia BR INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS S.A., Sociedade�) 
para se reunirem em Reunião de Sócios, a realizar-se no dia 31 de agosto de 2017 às 11:00 horas, na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto 

(i) a autorização aos administradores 
da Sociedade 
medidas contra os ex-administradores da Sociedade -

(ii) Sociedade pela BR 
INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS S.A. (iii) TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES S.S., 

 
Sociedade a ser incorporado pela BR INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS S.A (iv) Laudo de 

(v) Sociedade pela BR 
INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS S.A., e a consequente extinção da Sociedade; e (vi) a autorização aos administradores da Sociedade, bem 
como aos administradores da BR INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS S.A. a praticarem todos os atos necessários para a implementação de todas 

Luiz Roberto Mesquita de Salles Oliveira - Diretor.
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www.jornalodiasp.com.br

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA GIUSEPPE
TARTINI, S/N, APARTAMENTO 33, LOCALIZADO NO 4° PAVIMENTO DO BLOCO A-
2, JARDIM DOS MANACAS, PARQUE RESIDENCIAL PALMARES, 32° SUBDISTRITO
- CAPELA DO SOCORRO, SAO PAULO/SP. CABENDO-LHE O DIREITO A 1 VAGA
INDETERMINADA NO ESTACIONAMENTO DESCOBERTO.   CEP 04847900
1º leilão 30/08/17 partir 12:30 horas
2º leilão 21/09/17 partir 12:30 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
Mutuarios:
ANTONIO MARTINS DE CARVALHO, CPF 08675600453,
 e cônjuge, se casado(a) estiver.
TERESA CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS, CPF 69675317868,
 e cônjuge, se casado(a) estiver.

2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilao
Informações tel 1139310744 ou   RUA MANUEL JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68
FREGUESIA DO “O” SAO PAULO SP CEP     02728020

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

16 - 17 - 18/08/17

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
16/08/2017 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: 9.1864.9000067-6 - SED: 10277/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
DOMUS
DEVEDOR(ES): JOSE CARLOS SABIO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, MILITAR,
CPF: 040.269.288-88, RG: 15.776.499-SSP/SP. Imóvel sito à: ESTRADA DE ITAQUERA/
GUAIANAZES, Nº 2.415, RESIDENCIAL Nº 2-8, DO TIPO B, LOCALIZADA NA VIA
DE CIRCULAÇÃO 2, DO CONJUNTO CONDOMÍNIO JARDIM DOS PINHEIROS, NO
DISTRITO DE GUAIANAZES - SÃO PAULO/SP.

São Paulo, 16/08/2017.
DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA

Agente Fiduciário

16, 17 e 18/08/2017

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013424-49.2015.8.26.0008/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Box do Gato 8 Ltda, CNPJ 19.849.084/0002-41 que por sentença proferida por este Juízo foi julgado procedente o
pedido da autora para o fim de constituir, de pleno direito, em título executivo judicial, os créditos documentados nos três cheques
identificados na peça inicial (fls. 18), a serem corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do E. TJSP e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês, contados das datas das emissões dos títulos.A respeito dos encargos moratórios, assinalo que não houve
apresentação do instrumento contratual prevendo multa de 2%, a desautorizar esse acréscimo, contemplado, indevidamente, na
memória de cálculo que acompanhou a petição inicial (fls. 11/12). Condeno a ré, ainda, no pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários dos advogados da autora, ora fixados em 10% do valor atualizado da dívida, mormente em razão
da singeleza da lide, de seu julgamento antecipado e de sua dimensão Econômica a ré condenada, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por Bivik Confecções Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague
a quantia de R$ 7.521,92, 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.

                         JORNAL “ O DIA ’    17 e 18 / 08 / 2017

17 e 18/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0233524-20.2008.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da
28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino, na forma da Lei, etc.
O Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino, Juiz de Direito da 28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a
Goldsagred Transportes e Logística Ltda (CNPJ. 06.950.144/0001-95), que Partnership Contadores e Consultores
Ltda lhe ajuizou ação Declaratória de Inexigibilidade de Título, de Procedimento Comum, objetivando a procedência
da ação, reconhecendo-se a operação da prescrição, bem como a inexigibilidade do Título nº 0508.2008, sustando,
definitivamente, o protesto que pretende levar a efeito a requerida, condenando-a ao pagamento das quantias
referentes às custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Estando a requerida em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de julho de 2017.

                           JORNAL “ O DIA ”     17 e 18 / 08 / 2017

17 e 18/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO 
Nº 0017218-86.2010.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ªVara Cível,do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Alberto Gibin Villela, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER ao do interveniente Auri Empreendimentos 
Imobiliários Ltda,Rua Zike Tuma,136,ADM,Jardim Ubirajara 
(zona Sul)-CEP 04458-000,São Paulo-SP,CNPJ 43.005. 
982/0001-17,da penhora realizada sobre o bem a seguir 
descrito: apartamento nº 83, localizado no 8º andar e uma 
vaga tipo A,nº 55, no subsolo do EDIFÍCIO MONTE CARLO 
conforme Instrumento Particular de Cessão de Direitos e 
Obrigações com Subrogação, não levado a registro, datado 
de 25.05.1995.Constando na certidão de registro de imóvel, 
um terreno situado na Rua Praia do Castelo, constituido 
pelos lotes 09,10,11,42,43 3 44 Vila Mascote, 
42º subdistrito-Jabaquara, contribuinte nº 089.104.0038-2, 
constando na R-11 que a proprietária Auri empreendimen-
tos Imobiliários Ltda incorporou,no imóvel matriculado o 

 Monte 

Rua Engenheiro Jorge Oliva,bem como na Av.12 que o edi-
fí-cio receberá o nº553 da Rua Engenheiro Jorge Oliva,em 
substituição ao anteriormente recebido. Consta alteração 
do número do contribuinte na Av.13 para nº089.104.0061-7, 
matrícula nº 86.319, ficha 1, livro 2, registrado no 8º Cartório 
de Registro de Imóveis de São Paulo, do(s) qual(is) foi(ram) 
nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Gilberto 
Vieira de Andrade, CPF nº 202.744.328-20, RG nº 
3.429.593-8. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir 
mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa 
autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do 
descumprimento das obrigações inerentes. Encontrando-se 
o interveniente em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo,aos 21 de março de 2017.[17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0345098-
14.2009.8.26.0100 (USUC 1361) O(A) Doutor(a) Paulo 
César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER aos Herdeiros de José Bustos Fernandes, 
a saber: Benedita Maria Gerônimo Bustos, Angélica 
Gerônimo Bustos; Antônio Maria, Rosa da Cruz Maria, 
Deraldo Moreira dos Santos, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, 
que José Valdeci de Araújo Soares e Erlane Cândido 
Soares ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua 
Ubiraipú, nº 115 - Vila Cruzeiro - Vila Formosa - Tatuapé - 
São Paulo - SP, com área de 122.45 m², contribuinte nº 
303.077.0044-2, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias, contestem o feito. 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.                                [17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 10 DIAS. PROCESSO 
Nº 1008083-91.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto Muscari, na forma 
da Lei, etc. Faz saber que nos autos da ação sumária, 
movida por Colégio Porto Rico Ltda., foi deferida a 
intimação por edital do executado Wilson Shioti Nagae CPF 
092.967.238-09, que se encontra em lugar ignorado, da 
penhora dos direitos sobre o contrato de financiamento nº 
20022172209 de 21/08/2014, perante à Aymoré Crédito 
Financiamento e Investimento S/A., do veículo marca 
I/Toyota RAV4, 2010/2010, placas ELN3516, chassi 
JTMBD31VXA5250374, passando a fluir dos 20 dias supra 
o prazo de 15 dias para impugnação. Será o edital afixado 
e publicado na forma da lei.                                              [17,18] 

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1095316-92.2015.8.26.0100. A 
Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, Juíza de 
Direito da 38ª Vara Cível Central/SP. Faz saber aos 
ocupantes não identificados, réus em lugar incerto, 
desconhecidos e eventuais interessados, que Soong Moon 
Kang ajuizou ação de reintegração de posse, objetivando 
seja julgada procedente, com a reintegração do imóvel 
situado na Rua Caetano Pinto, 138 e 140, Brás, nesta 
Capital, matrícula 5.499, 3º CRI/SP, condenando os réus nas 
custas processuais, honorários advocatícios e demais 
cominações legais. Sendo os demais réus desconhecidos e 
estando em lugar ignorado, expede-se edital de citação, para 
que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, contestem o 
feito, 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. São Paulo, 01/08/2017.          [17,18] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014888-60.2017.8.26.0007. O MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr. Alessander Marcondes França Ramos, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a Marilaine Bento Rodrigues-ME, CNPJ 07.889.335/0001-51 que por este Juízo, foi determinada a
sua intimação por edital para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, pague o valor indicado no demonstrativo
discriminado pelo credor à fl. 02 (R$ 11.272,68 para Junho/2017), acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada
advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa
de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%). Encontrando-se a ré em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua intimação por 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 25 de julho de 2017.

                          JORNAL “ O DIA ’     17 e 18 / 08 / 2017

17 e 18/08

X - Ipiranga Varas Cíveis 3ª Vara Cível  
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0004273-36.2016.8.26.0010. O MM. Juiz de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São 
Paulo,Dr(a).Carlos Antonio da Costa,na forma da Lei,etc.FAZ 
SABER a HYPERSOLDAS COM. MANUT. DE EQUIP. DE 
CORTE E SOLDA LTDA EPP, CNPJ 10.994.137/0001-62, 
que nos autos da ação de procedimento comum proposta 
por D.T.S Pedro ME, em fase de Cumprimento de Sentença, 
encontrando-se o ré,doravante executada, em lugar incerto e 
não sabido,foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL 
(NCPC,artigo 257,inciso III) para, no prazo de até 15 (quinze) 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pagar o débito exequendo de R$ 13.599,77 (setembro de 
2016),quantia essa que deverá ser corrigida monetariamente 
(tabela do TJSP) a partir de setembro de 2016 e acrescida 
dos juros de mora legais (1% ao mês) a partir de outubro de 
2016 e até o efetivo pagamento, ficando a parte executada 
advertida de que,transcorrido tal prazo(de 15 dias) sem o pa-
gamento voluntário, será automaticamente iniciado o prazo 
de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar impugnação 
independentemente de penhora ou de nova intimação 
(NCPC,art.525);de que, não ocorrendo pagamento voluntário 
(no prazo de 15 dias previsto no art.
débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de 
honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos 
do art.523,§ 1º, do NCPC. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS          [18,21] 

FOROS REGIONAIS. SÃO MIGUEL PAULISTA. VARAS CÍVEIS. 2ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0018720-83.2012.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista,
Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NEWTON RODRIGUES JÚNIOR, (CPF
008.011.858-58), que Banco do Brasil S/A lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 84.631,48 (maio de 2012).
Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o
débito (ficando isento de custas processuais) acrescido de honorários advocatícios equivalente a 5% do valor do débito (artigo 701
do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra,
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de junho de 2017.

                          JORNAL “ O DIA ”    18 e 19 / 08 / 2017

18 e 19/08

4ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa/SP. 4º Ofício Cível do Foro Regional IV - Lapa/SP. Edital de Citação. Prazo 30 dias. Processo
n° 0015339-36.2013.8.26.0004. O Dr. Renato Guanaes Simões Thomsen, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional da
Lapa/SP, Faz Saber a Divina Rosangela de Sousa (CPF. 274.285.468-18) e Francisco Carlos de Castro (CPF. 066.354.138-71),
que HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo lhes ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento da quantia
de R$ 29.155,36 (julho/2013), representada pelo débito do Contrato de Crédito Pessoal n° 0486-05100-38. Estando os executados
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após o prazo supra, paguem o débito atualizado,
ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem a ação ou reconheçam o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob
pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo, 21 de junho
de 2017.

                         JORNAL “ O DIA ”     18 e 19 / 08 / 2017

18 e 19/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1106109-61.2013.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Itaquera Arte Móveis Industria e Comércio Ltda, Augusto Fernandes, Espólio de Waldemar Serber
representado pela inventariante Eliza Serber e esta por si, João Rosa, Julieta Rosa, Oswaldo Rosa, José Rosa e sua mulher Eurelia Lore
Rosa, José Lopes Junior e sua mulher Maria Tereza Alves Lopes, José Augusto Vieira e sua mulher Cecilia Veríssimo Vieira, Giovanna Uglieti
Soriano, Valdir Aparecido Campos e sua mulher Neusa Rodrigues de Almeida Campos, Maria de Fatima Ribeiro Lores e seu cônjuge,
Benedito Lopes Lores, BSP Empreendimentos Imobiliários R20 Ltda (antiga Tamisa Empreendimentos e Participações Ltda), Sônia Maria
Fonseca, Condomínio Edifício Calais e Dover representado por seu síndico, Célia Regina de Oliveira, Alessandra Somogini, Banco
Bradesco S/A, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que W2Rom
e Associados Participações Ltda. ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre prédio e terreno situado à
Avenida Amador Bueno da Veiga, nº 1.730 e 1.746 (antiga Estrada de São Miguel), Vila Esperança, 3º Subdistrito - Penha de França,
São Paulo/SP Matrículas nºs 6.839 e 16.949 do 12º Oficial de Registros de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo Contribuinte
Municipal nº 059.054.0086-5, 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.

                       JORNAL “ O DIA ”    18 e 19  / 08 / 2017

18 e 19/08

Processo 1032444-44.2015.8.26.0002 - Monitória - Locação de Imóvel - BkL Incorporadora e Administradora de Bens Ltda
- Rodrigo Estevam de Angelo Maldonado -ME - Antônio Maldonado - Maria Olinda de Ângelo Maldonado - EDITAL DE
CITAÇÃO. Processo Digital nº:1032444-44.2015.8.26.0002. Classe: Assunto: Monitória - Locação de Imóvel. Exeqüente:
BkL Incorporadora e Administradora de Bens Ltda. Executado: Rodrigo Estevam de Angelo Maldonado -ME e outros.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032444-44.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dra. Cinara Palhares, na forma da Lei, etc.FAZ
SABER a Rodrigo Estevam de Angelo Maldonado - ME (CNPJ. 11.855.198/0001-01), Antonio Maldonado (RG. 4.665.410)
e Maria Olinda de Ângelo Maldonado (CPF. 462.670.858-72), que BKL Incorporadora e Administradora de Bens Ltda lhes
ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 40.724,46 (agosto de 2015), decorrente do Contrato de Locação
do imóvel situado à Rua Jacobus Baldi, n° 372, Cep: 05847-000, Capital/SP. Estando os requeridos em lugar ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito (ficando isentos de custas
processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou
ofereçam embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no
silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 04 de agosto de 2017.

                            JORNAL “ O DIA ”    18 e 19 / 08 / 2017

18 e 19/08

4ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa/SP. Edital de Citação e Intimação - Prazo 30 dias. Processo n° 0015936-
10.2010.8.26.0004. O Dr. Renato Guanaes Simões Thomsen, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional
IV - Lapa, na forma da lei. Faz Saber a Silvio Roberto Diniz Uehara (CPF. 025.938.818-10), que Hiper Factoring
Fomento Mercantil Ltda lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento da quantia
de R$ 28.544,32 (julho/2010), representada pelo Instrumento Particular de Novação, Transação e Confissão de
Dívida, firmado entre as partes em 11/08/2009. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação e
intimação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 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 converter-se em penhora o arresto procedido sobre: Parte ideal da sala n° 102, localizada no
10º pavimento do Edifício Imperial Work Center, com entrada pela Rua Coronel Spinola de Castro, n° 3.635, situado
na Vila Redentora, cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, objeto da matrícula n° 117.744 do 1° CRI de
São José do Rio Preto/SP. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial, nos termos do
artigo 257, IV do NCPC e dado regular prosseguimento ao feito. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei.
São Paulo, 18 de julho de 2017.

                        JORNAL “ O DIA ”     18 e 19 / 08 / 2017

18 e 19/08

R.S.F.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 08.747.111/0001-78 - NIRE 35.221.353.363

Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: 10.08.2017, às 17 horas, na sede da Sociedade. Convocação: Dispensada em virtude da 
presença de sócias representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia: Com fundamento no artigo 1.082, 
inciso II do Código Civil em vigor, deliberar acerca da proposta de redução do capital da Sociedade. Deliberações: Foi 
unanimemente aprovada, a proposta de redução do capital social de R$ 10.207.870,00 para R$ 2.799.411,00, com uma 
redução efetiva de R$ 7.408.459,00, mediante o cancelamento de 7.408.459 quotas de titularidade das sócias, de forma 
proporcional às respectivas participações no capital da Sociedade, sendo-lhes entregue, em contrapartida às quotas can-
celadas, quantia, em moeda corrente nacional, equivalente ao valor da redução das respectivas participações societárias. A 
presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas - Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud – Presidente; 
Rodrigo Avila Sarti – Secretario. Sócias: ABN Administração de Imóveis Ltda., por Carlos Alberto Bueno Netto, BREOF 
S.A., por Rodrigo Lacombe Abbud e Rodrigo Avila Sarti, e SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda., por Arthur José de Abreu 
Pereira e Dario de Abreu Pereira Neto.
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SISGRAPH LTDA.
CNPJ nº 54.512.587/0001-47

Demonstrações Financeiras findas em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 - Em milhares de reais

Balanços Patrimoniais
Ativo Nota 2016 2015
Ativo circulante 46.697 47.426
Caixa e equivalentes de caixa 4 32.838 31.345
Contas a receber 5 3.583 4.796
Impostos a recuperar 6 10.060 8.327
Outros ativos circulantes 7 216 2.958
Ativo não circulante 254.115 242.390
Outros ativos não circulantes 30 28
Investimento 8 58.849 46.434
Imobilizado 9 1.968 2.616
Intangível 10 193.268 193.312
Total 300.812 289.816

Passivo e patrimônio líquido Nota 2016 2015
Passivo circulante 4.129 4.566
Fornecedores 11 434 1.381
Obrigações tributárias 12 1.166 1.319
Obrigações trabalhistas 13 2.446 1.502
Outras contas a pagar 14 83 364
Patrimônio líquido 16 296.683 285.250
Capital social 23.376 23.376
Reserva de capital 190.759 190.759
Ajuste de avaliação patrimonial (46) (46)
Reservas de lucros 82.594 71.161
Total 300.812 289.816

Demonstrações dos Resultados

Nota 2016 2015

Receita operacional líquida 17 52.343 78.742

Custos dos serviços prestados 18 (22.095) (35.018)

Lucro bruto 30.248 43.724

Despesas e receitas

Despesas administrativas 19 (13.866) (13.685)

Despesas comerciais 20 (6.241) (8.402)

Resultado de equivalência

  patrimonial 1.364 420

Outras receitas e despesas 172 120

Despesas financeiras 21 (95) (693)

Receitas financeiras 22 5.981 4.781

Lucro líquido operacional 17.563 26.265

Imposto de renda e

  contribuição social

Correntes 23 - -

Lucro líquido do exercício 17.563 26.265

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Descrição

Capital 
social

Ajuste de 
avaliação patrimonial

Reservas 
de capital

Reservas 
de lucros Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014 18.400 (46) 195.133 51.696 265.183
Aumento de capital 4.976 - - - 4.976
Adiantamento para futuro aumento de capital - - (4.374) - (4.374)
Distribuição de lucros - - - (6.800) (6.800)
Lucro do exercício - - - 26.265 26.265
Saldos em 31 de dezembro de 2015 23.376 (46) 190.759 71.161 285.250
Distribuição de lucros - - - (6.130) (6.130)
Lucro do exercício - - - 17.563 17.563
Saldos em 31 de dezembro de 2016 23.376 (46) 190.759 82.594 296.683

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2016 2015
 Lucro do período 17.563 26.265
Ajustes para reconciliar o lucro dos exercícios com os
   recursos provenientes com atividades operacionais
 Perdas em operações de crédito 487 -
 Depreciação e amortização 731 860
 Estorno de provisão de devedores duvidosos (200) - 
 Resultado equivalência patrimonial (1.364) (420)

17.217 26.705
Variação em ativos e passivos operacionais
 Contas a receber de clientes 1.413 2.203
 Imposto a recuperar (1.733) (3.178)
 Outros ativos circulantes e não circulantes 2.740 340
 Fornecedores 947 (1.205)
 Obrigações tributárias 153 (288)
 Obrigações  trabalhistas (944) (185)
 Outras contas a pagar circulantes e não circulantes 281 (120)
Caixa líquido proveniente nas atividades 
 operacionais 20.074 24.272
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Aquisições de ativos imobilizados (36) (39)
 Aquisições de ativos intangíveis - (20)
 Aumento de capital na investida (12.415) (16.502)
 Distribuição de lucros (6.130) (6.800)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
 investimentos (18.581) (23.361)
Fluxo de caixa nas atividades de financiamento
 Aumento de capital - 4.976
 Adiantamento para futuro aumento de capital - (4.374)
Caixa líquido proveniente das atividades de 
 financiamento - 602
Aumento/diminuição líquida de caixa e 
 equivalentes de caixa 1.493 1.513 
Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício 31.345 29.832
 No fim do exercício 32.838 31.345
Diminuição/aumento líquidos de caixa e
 equivalentes de caixa 1.493 1.513A Diretoria                                       José Roberto Fernandes - CRC 1 SP 222.764/O-1

Balanço Patrimonial - PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015
Circulante  12.459,82   10.877,65 
Patrimônio Líquido  6.638.658,92   3.379.216,30 
 Capital Social Subscrito  130.000,00   100.000,00 
 Capital Social a Integralizar  -   (1.614,83)
 Resultados Acumulados  (61.341,08)  (319.168,87)
 Reserva de Capital e Lucros  6.570.000,00   3.600.000,00 
Total do Passivo  6.651.118,74   3.390.093,95

Marinac Participações S.A. - CNPJ: 10.140.120/0001-48
Demonstrações Financeiras 

Balanço Patrimonial  - ATIVO 31/12/2016 31/12/2015
Circulante  32.924,04   8.609,01 
 Caixa e Equivalentes de Caixa  17.001,54   6.035,01 
 Outros Custos e Despesas  15.922,50   2.574,00 
Não Circulante  6.618.194,70   3.381.484,94 
 Investimentos  1.922.234,17   1.754.969,02 
Imobilizado  4.695.960,53   1.626.515,92 
Total do Ativo  6.651.118,74   3.390.093,95

Demonstração do Resultado dos Exercícios 31/12/2016 31/12/2015
Receita Operacional Bruta  869.685,47   549.997,64 
 Deduções da Receita  (62.588,20)  (49.977,58)
Lucro Operacional Bruto  807.097,27   500.020,06 
Lucro Operacional Líquido  516.580,90   291.464,59 
Resultado não Operacional  (1.146,28)  (5.869,96)
Resultado antes das Provisões para CS e IR  515.434,62   285.594,83 
Lucro Líquido do Exercício  474.605,83   250.858,53

Notas explicativas: 1. Diretrizes Contábeis: a) As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas em observância às disposições contidas na Lei 6.404/76 
e demais tributárias vigentes. b) As Receitas e Despesas apropriadas pelo regime de competência.

Diretoria Executiva
Ubiratã Pinhel - Contador - CRC-1SP 170834/O-4

TERMINAL MARITIMO DO GUARUJA S/A - CNPJ 05.535.627/0001-60 - NIRE 35300194764 - Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação - Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO/E, no 
dia 28/08/2017, às 11hs, na sede da Companhia, na Avenida Santos Dumont, s/n, Vicente de Carvalho, Guarujá/SP, a fim de 
deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: a) em AGO: (i) Autorizar a lavratura da ata em forma 
de sumário conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei 6.404/76; (ii) Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2015; (iii) Examinar, discutir e votar o 
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2016; (iv) 
Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e dividendos; b) em AGE: (v) Eleger os membros do Conselho de 
Administração da Companhia. Instruções Gerais: 1. Nos termos da legislação aplicável, encontram-se à disposição dos 
acionistas, na sede social da Companhia cópias dos documentos referentes às matérias da Ordem do Dia. 2. O Acionista que 
desejar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais, acompanhado de 
cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do acionista, quando pessoa jurídica, nos termos 
do artigo 31 do Estatuto Social, na Avenida Santos Dumont, s/n, Vicente de Carvalho, Guarujá/SP, até o dia 23/08/2017, 
aos cuidados da Diretoria Jurídica. Guarujá, 17/08/2017. Julio Javier Garros - Membro do Conselho de Administração.

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA RAICHER LEILÕES JUDICIAIS & EXTRAJUDICIAIS (R18 eventos e Intermediação de ativos) através
do seu leiloeiro responsável SAMI RAICHER, leiloeiro oficial JUCESP n° 930,e devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário BANCO BMG S.A., instituição
financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3477 – 9º andar,, Bairro Itaim Bibi, inscrito no CNPJ
sob o nº 61.186.680/0001-74nos termos da Cédula de Crédito Bancário n° 25.14.05478 emitida em 31/03/2015e seus aditivos, bem como doTermo de Constituição de
Garantia Real de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis emitido em31/03/2015,nos quais figura como Fiduciante ESSER FLORIANÓPOLIS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA levará á  PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 25de agosto de 2017,
às 11:00 horas, no Auditório da R18 EVENTOS E INT. ATIVOS  (empresa  gestora do site RAICHER LEILÕES) AUDITÓRIO sito á Avenida Pacaembu, 1350 - Bairro
Pacaembu, São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 10.209.059,17  (dez milhões duzentos e nove mil cinquenta e nove reais
e dezessete centavos) , o imóvel com a propriedade consolidada em nome do Credor Fiduciário, registrado no5.º Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo, sob o
número de matrícula (94.399), com a seguinte descrição: (Lote único) IMÓVEL: Prédios e respectivo terreno situados na Rua Rego Freitas n. 255, 285 (com a área
construída de 85,00m2) e Rua Marquês de Itu , n.199, no 7º Subdistrito – Consolação , cujo terreno tem a seguinte descrição : inicia no ponto 1 , situado no alinhamento
da rua Rego Freitas, distante de 19,32m do encontro dos alinhamentos das ruas Rego Freitas e Marquês de Itu e segue 32,25m pelo alinhamento da Rua Rego Freitas
até o ponto 2 ; deflete à esquerda formando ângulointerno de 90º 26’19” e segue 11,09m confrontando com o imóvel n. 289, 293, 297, 301, 303, 307, 311 e 317da rua
Rego Freitas que também faz frente para a rua General Jardim , onde tem o nº.  194 – matricula n. 65706 deste Registro até o ponto 3; deflete à direita, formando um
ângulo interno de 269°07’43” e segue 1,04m com o mesmo confrontante até o ponto 4; deflete à esquerda formando ângulo interno de 89°41’42” e segue 9,07m
confrontando com o imóvel n. 186, 188 e 190 da rua General Jardim matricula n. 34.719 deste registro até o ponto 5 ; deflete à esquerda formando ângulo interno de
90°26’25”  e segue 3,80m até o ponto 6 ; deflete á direita formando ângulo interno de  272°26’29” e segue 4,50 até o ponto 7 ; deflete à esquerda formando ângulo interno
de  87°16’53” e segue 9,40m até o ponto 8 ; deflete à direita formando ângulo interno de 274°36’48” e segue 6,92m até o ponto 9 , confrontando dos trechos 5-6 ao 8-
9 com o imóvel n. 180 e 182 da rua General Jardim matricula n. 16.390 deste registro ; deflete à esquerda , formando um ângulo interno de 85°09’04” e segue 40,05m
confrontando com o imóvel n. 181 da rua Marquês de Itu -  matricula n. 22.321 deste Registro até o ponto 10 ; deflete à esquerda formando ângulo interno de 91°05’16”
e segue 14,33 pelo alinhamento da Rua Marquês de Itu até o ponto 11 ; deflete à esquerda formando um ângulo interno de 89°29’50”e segue 19,37m até o ponto 12,
deflete à direita , formando ângulo interno de  270°07’23” e segue 16,63m até o ponto 1 onde teve inicio a descrição , confrontando nos trechos 11-12 e 12-1com o imóvel
de n. 211, 213, 217 e 221 da rua Marques de Itu , que também faz frente para a rua Rego Freitas , n. 245, 249, e 253, formando com o segmento inicial ângulo interno
de 90°06’08”e encerrando a área de 1.208,37 m2.  – CONTRIBUINTES : 007.069.0057-1, 007.069.0001-4 E 007.069.019-7 (TRANSCRIÇÃO DA MATRICULA 94.399
5 CRI SÃO PAULO SP )  Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 11desetembrode 2017, às 11:00 horas, no mesmo local, para realização
do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 6.441.521,90 (seis milhões quatrocentos e quarenta e um mil quinhentos e vinte e um reais e noventa
centavos), valor que será atualizado no dia anterior à data de realização do referido leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line deverão se cadastrar
no site www.raicherleiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas,
antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site
www.raicherleiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do
leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado em que se encontram os imóveis e as respectivas
acessões, benfeitorias, construções e modificações (estruturais ou não), averbadas ou não na matrícula, sendo certo que nenhuma diferença porventura comprovada
nas dimensões dos Imóveis poderão ser invocados, a qualquer tempo, como motivo para compensação ou modificação no preço, ficando a cargo do arrematante a sua
regularização. Os imóveis estão ocupados pelos Fiduciantes, de forma quefica a cargo do arrematante  promover  a sua desocupação, nos termos do art. 30 da Lei
9.514/97. Eventuais regularizações dos imóveis nos cartórios de registro de imóveis, na prefeitura e demais órgãos governamentais caberão ao arrematante. O
arrematante presente pagará no ato o preço total da arremataçãoe a comissão do leiloeiro (RAICHER LEILÕES GESTOR JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DE
LEILÕES /R18 EVENTOS E INT. DE ATIVOS), correspondente a 5% sobre o valor de arrematação. Caso haja arrematante quer em primeiro ou segundo leilãoa
escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 24 horas depois
de comunicado expressamente, para efetuar o pagamento da totalidade do preço à vista, mediante transferência bancária para a conta nº 4000210, agência 0001, mantida
pelo Banco BMG nº 318, de titularidade do Credor Fiduciárioe da comissão. Os 5% referentes á comissão do leilão na conta 09990-7, agencia 0428 do banco Itaú em
nome de R18 Eventos e intermediação de ativos (ou em caso de leilão presencial em cheque nominal) em ambos casos , conforme edital, sob pena de considerar-se
ineficaz o referido lance. O arrematante somente será imitido na posse após (i) pagamento integral à vista do preço e (ii) a celebração da escritura de venda e compra.
No caso de não cumprimento da obrigação assumida, no prazo estabelecido, além do lance ser considerado ineficaz, estará o proponente sujeito a sanções e a
responsabilização por perdas e danos. Correrão por conta do arrematante todas as despesas relativas e/ou decorrentes da arrematação dos imóveis ou de eventual
regularização, tais como, taxas de qualquer natureza, incluindo Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), Imposto Territorial Urbano (IPTU) porventura em
aberto e outros impostos, alvarás, certidões, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. O Credor Fiduciário não se obriga a responder pela evicção de direito,
cujo risco é expressamente assumido pelo arrematante, nos termos dos arts. 448 e 449 do Código Civil Brasileiro. Ficam também notificados por meio do presente
edital, a devedora fiduciante e demais terceiros garantidores da realização do 1º e do 2º leilão. As informações e valores contidos neste edital são de total responsabilidade
do comitente vendedor, 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 n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. Maiores informações diretamente no escritório
do leiloeiro Sr. Sami Raicher;Fone (11) 3578-1318 ou (11) 9.4800-5555 bem como poderão também ser feitas através do e-mail raicher@gmail.com com endereço
(apenas de correspondências) á Rua Conselheiro Brotero 1093 (34) - Bairro Higienópolis, São Paulo/SP.  14,18 e 22/08/17

BAHEMA S.A.
CNPJ/MF nº 45.987.245/0001-92 - NIRE 35.300.185.366

Certidão - Ata de Reunião do Conselho de Administração 
Realizada em 31 de Julho de 2017

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - 
JUCESP - Certifico o registro, sob o nº 376.432/17-2 em 15/08/2017. Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral. 

Orotour Organização e Empreendimentos Turísticos S/A
CNPJ 48.969.059/0001-19 - NIRE 35300000471

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, Hora e Local: 10/07/2017, às 10 horas, sede social, na Rua Engenheiro Gustavo Kaiser, 165, Jaguaribe, Campos 
do Jordão/SP. Presença: 100% do Capital Social. Mesa: Nelson Adalberto Canepa - Presidente, Maria Thereza Torres 
Loureiro Canepa - Secretária. Deliberações Aprovadas por unanimidade: I - Em AGO: (a) Os Relatórios da 
Diretoria e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2016; II - Em AGE: (a) Reeleição da atual diretoria: 
Diretor Presidente: Nelson Adalberto Canepa, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, 
empresário, CPF nº 006.056.468-72, RG nº 1.360.544 SSP-SP, residente em São Paulo/SP; e como Diretores sem 
designação especial: Paulo José Loureiro Canepa, contador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
RG nº 3.430.305-4 SSP/SP, CPF/MF nº 996.931.358-49, residente em Botucatu/SP; e Luiz Fernando Loureiro 
Canepa, brasileiro, engenheiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, RG nº 3.430.314 SSP/SP, CPF/MF 
nº 006.568.618-78, residente em Campos do Jordão/SP, todos com mandato pelo período de Outubro/2017 a 
Outubro/2020, os quais, declaram que não estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
exercício de atividades mercantis. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. Campos do Jordão, 10/07/2017. Nelson 
Adalberto Canepa - Presidente, Maria Thereza Torres Loureiro Canepa - Secretária. JUCESP nº 372.607/17-2 em 
09.08.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

8ª Vara Cível 8º Oficio Cível  
Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0019462-
17.2012.8.26.0003. A Dra. Vanessa Ribeiro Mateus, Juíza 
de Direito da 8ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a MRM 
Matsuda Indústria e Comércio de Tintas Ltda., que 
Vibrasil Indústria e Comércio de Artefatos de Borracha 
Ltda. ajuizou ação comum, objetivando seja julgada 
procedente, declarando a nulidade do título nº 3501 BC, e 
consequente baixa definitiva do protesto, condenando a 
ré a indenizar a autora por danos morais, bem como ao 
pagamento das custas processuais e verba honorária de 
sucumbência. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se 
edital de citação para que em 15 dias a fluir do prazo 
supra, conteste o feito, sob pena de serem aceitos os 
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. [18,21] 

Amelco S.A. Indústria Eletrônica.
C.N.P.J. n° 57.009.078/0001-94 - N.I.R.E. 35.3.0001872.9

Ata da Assembléia Geral Ordinária
Realizada em 28 de Abril de 2.017

Data, hora e local: Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil 
e dezessete, às 11:00 horas, na sede social localizada à Rua Monte 
Mor, n° 50, Município de Embu das Artes, Estado de São Paulo. 
Presença: Acionistas representando 99,96% do capital social com 
direito a voto, conforme assinaturas lançadas no “Livro de Presen-
ça de Acionistas”. Mesa: Presidente: Sr. Alcindo Aparecido da Cruz 
Marques e o Sr. Célio Lourenço dos Santos como secretário. Con-
vocações: Editais publicados no Diário O� cial do Estado de São 
Paulo e no jornal O Dia, nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2017. De-
liberações: 1) Aprovadas as contas do exercício: após leitura, dis-
cussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações 
Contábeis relativos ao exercício social � ndo em 31 de dezembro de
2016 documentos estes, deixados de serem publicados conforme 
o artigo 294 em seu inciso II da Lei 6.404/76. 2) Aprovada a título 
de verba honorária a ser atribuída à Diretoria a importância mensal 
global de até R$ 38.002,00 (trinta e oito mil reais), atualizada pelos 
mesmos índices de reajuste dos salários da empresa, que os direto-
res repartirão entre si de comum acordo, com direito de retirada de 
parcela adicional no � nal do exercício. As deliberações acima foram 
tomadas pela unanimidade dos presentes, com as abstenções dos
legalmente impedidos, nos casos próprios. Nada mais havendo a 
tratar, lavrou-se a presente ata sob a forma de sumário dos fatos 
ocorridos que, lida e achada conforme foi assinada. a) Alcindo Apa-
recido da Cruz Marques - Presidente da Mesa; Célio Lourenço dos 
Santos - Secretário da Mesa; aa) Alcindo Aparecido da Cruz Marques; 
Felipe França Marques. A presente ATA é cópia autêntica extraída 
do Livro de Atas de Assembléia Gerais. Alcindo Aparecido da 
Cruz Marques - Presidente da Mesa; Célio Lourenço dos Santos
- Secretário da Mesa. JUCESP n° 316.991/17-0 em 12/07/2017.

MEMORIAL DESCRITIVO/DECLARAÇÕES ART. 1º, ITENS 1º a 4º DO DECRETO
Nº 1.102/1903

Armazém Geral
QUALIFICAÇÃO: MOTUS SERVIÇOS LTDA, com sua Matriz e sede situada à Rodovia
Raposo Tavares, n.º 451 - Unidade 1010-A Km 20 Avenida Arterial SUL - no bairro
Jardim Arpoador - São Paulo – Capital - CEP 05577-300, devidamente inscrita no
inscrita no CNPJ sob o n.º 14.479.929/0001-50, com seu Contrato Social arquivado na
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE. 35.226.011.550, neste ato
representado pelos seus sócios: SEBASTIAO CARLOS LEITE FILHO, nacionalidade
brasileira, portador do CPF: 282.011.756-20, e do RG: M639310 - MG, residente na Rua
Lopes Quintas, n.º 120 -  Apto 508, BLO, Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ, CEP
22460-012, na qualidade de sócio e administrador, e RICARDO BORGES SPINELLI,
nacionalidade brasileira, portador do CPF: 027.523.176-38 e do RG: RG: M8270161 –
MG, residente na Rua Senador Feliciano Penna, n.º 224 -  Mariano Procópio, Juiz de
Fora - MG, CEP 36080-030, na qualidade de sócio, MATRIZ: Rodovia Raposo Tavares,
n.º 451 - Unidade 1010-A Km 20 Avenida Arterial SUL - no bairro Jardim Arpoador - São
Paulo – Capital - CEP 05577-300, devidamente inscrita no inscrita no CNPJ sob o n.º
14.479.929/0001-50, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob o NIRE. 35.226.011.550. CAPITAL SOCIAL: R$416.000,00
(quatrocentos e dezesseis mil reais), CARACTERISTICAS: 1. Estrutura:   Em Alvenaria.
2. Alvenaria:   Em tijolos de barro e do tipo bloco, com argamassa mista. 3. Cobertura:
Telhas de fibrocimento, galvanizadas, plásticas translúcidas. 4. Portas: Portas de
ferro e chapas galvanizadas. 5. Iluminação: Lâmpadas incandescentes e mistas.
CAPACIDADE: A área de armazenagem do galpão é de 1.727,7 m² (metro quadrado)
e 20.732,4 m³ (metro cúbico). COMODIDADE: A unidade armazenadora apresenta
condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural e funcional para área
de armazenagem, carga, descarga, manuseio e recepção, com condições de uso
imediato. Apresenta todas as condições de atendimento ao trabalho e a higiene,
contém anexo à área de armazenagem escritórios funcionais e executivos, banheiro
masculino e feminino. O fechamento externo e interno do armazém é em alvenaria,
com tijolos e com acabamento em reboco e telhado em telhas de fibrocimento,
plásticas translúcidas e galvanizadas. O Piso do armazém é em concreto armado de
alta resistência, pintado com tinta especial para piso. Nos outros ambientes o piso é
tipo cerâmica, granito e ardósia. SEGURANÇA: De acordo com as normas técnicas do
armazém, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como com os
serviços propostos no regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo
técnico. NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS: O armazém se propõe
a receber em seus depósitos mercadorias diversas em geral, tais como cabides,
louças, utilidades domésticas com motores elétricos e que não utilizam material
combustível ou químico durante seu uso ou quando estão armazenadas. Os produtos
são de origem nacional ou importada já nacionalizada, sendo o desembaraço aduaneiro
de responsabilidade do depositante, de acordo com o Decreto Federal 1.102 de 21 de
novembro de 1903. Não receberá em seus armazéns mercadorias de natureza
agropecuária, perigosa, inflamável ou que necessite de precaução especial.
DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO ARMAZÉM CONFORME O TIPO DE
ARMAZENAMENTO: 1) 01 (uma) Empilhadeira elétrica retrátil, modelo FMX 17, com
torre de 11 metros, ano 2013, número de série 341834D02027, com capacidade de
içamento de 2.500kg. 2) 1114 (hum mil cento e quatorze) posições porta paletes, em
aço industrial, com capacidade de 1000kg por posição, sendo cada posição com
1,6metros de altura x 1,15metros de largura. OPERAÇÕES E SERVIÇOS A QUE SE
PROPÕE: As atividades da empresa são conforme objeto social, armazenamento de
mercadorias diversas, exceto mercadorias de natureza agropecuária, perigosa,
inflamável ou que necessite de precaução especial, em pallets, porta pallets ou
gaiolas, sendo estes necessários para exercê-las a capacidade de armazenagem de
mercadorias de terceiros. São Paulo 19 de abril de 2017. Conforme Registro na
JUCESP n.º 358.123/17-3 de 04/08/2017

TARIFA REMUNERATÓRIA
Armazém Geral

MOTUS SERVIÇOS LTDA, com sua Matriz e sede situada à Rodovia Raposo Tavares,
n.º 451 - Unidade 1010-A Km 20 Avenida Arterial SUL - no bairro Jardim Arpoador - São
Paulo – Capital - CEP 05577-300, devidamente inscrita no inscrita no CNPJ sob o n.º
14.479.929/0001-50, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob o NIRE. 35.226.011.550, neste ato representado pelos seus sócios:
SEBASTIAO CARLOS LEITE FILHO, nacionalidade brasileira, portador do CPF:
282.011.756-20, e do RG: M639310 - MG, residente na Rua Lopes Quintas, n.º 120 -
Apto 508, BLO, Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22460-012, na qualidade de
sócio e administrador, e RICARDO BORGES SPINELLI, nacionalidade brasileira,
portador do CPF: 027.523.176-38 e do RG: RG: M8270161 – MG, residente na Rua
Senador Feliciano Penna, n.º 224 -  Mariano Procópio, Juiz de Fora - MG, CEP 36080-
030, na qualidade de sócio, declaram suas tarifas conforme segue: 1. Armazenagem
quinzenal por posição pallet padrão: R$ 42,30 por pallet por quinzena. 2. Armazenagem
quinzenal por metro quadrado: R$ 27,12 por m2 por quinzena. 3. Armazenagem quinzenal
por metro cubico:  R$ 28,64 por m3 por quinzena. 4. Ad-Valorem por R$ 1.000.00 - R$
3.00. 5. Mão de obra, pesagem, separação, limpeza, expurgo, movimentação interna,
carga/descarga, mudança interna e demais serviços: R$ 22,03 por m3. 6. Condições
gerais: De acordo com o regulamento interno. São Paulo,19 de abril de 2017. Conforme
Registro na JUCESP n.º 358.123/17-3 de 04/08/2017

REGULAMENTO INTERNO
Armazém Geral

A sociedade empresária MOTUS SERVIÇOS LTDA, com sua Matriz e sede situada à
Rodovia Raposo Tavares, n.º 451 - Unidade 1010-A Km 20 Avenida Arterial SUL - no
bairro Jardim Arpoador - São Paulo – Capital - CEP 05577-300, devidamente inscrita no
inscrita no CNPJ sob o n.º 14.479.929/0001-50, com seu Contrato Social arquivado na
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE. 35.226.011.550, neste ato
representado pelos seus sócios: SEBASTIAO CARLOS LEITE FILHO, nacionalidade
brasileira, portador do CPF: 282.011.756-20, e do RG: M639310 - MG, residente na Rua
Lopes Quintas, n.º 120 -  Apto 508, BLO, Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ, CEP
22460-012, na qualidade de sócio e administrador, e RICARDO BORGES SPINELLI,
nacionalidade brasileira, portador do CPF: 027.523.176-38 e do RG: RG: M8270161 –
MG, residente na Rua Senador Feliciano Penna, n.º 224 -  Mariano Procópio, Juiz de
Fora - MG, CEP 36080-030, na qualidade de sócio, ESTABELECE as normas que
regerão sua atividade de Armazenamento de Mercadorias da seguinte forma: Artigo
1º. Serão recebidas em depósito, mercadorias nacionais e estrangeiras já nacionalizadas,
nos armazéns, executando serviços conexos, tais como: armazenamento e outros
similares, praticando quaisquer atos pertinentes a seus fins como armazenadores,
guardando e conservando as aludidas mercadorias. Parágrafo Único. Serviços
acessórios serão executados desde que possíveis e desde que não sejam contrários
às disposições legais.  Artigo 2º. A juízo da direção, as mercadorias poderão ser
recusadas nos seguintes casos: A.) - Quando não houver espaço suficiente para
armazenamento; B.) - Quando se tratar de mercadorias de fácil deterioração; C.) - Se
o acondicionamento for precário impossibilitando a sua conservação; D.) - Se as
mercadorias vierem a prejudicar outras mercadorias já armazenadas e/ou instalações;
E.) - Se, em virtude das condições em que elas se acharem, puderem danificar as
mercadorias já depositadas; F.) - Se não vierem acompanhadas da documentação
fiscal exigida pela legislação em vigor. Artigo 3º. A responsabilidade pelas mercadorias
em depósito cessará nos casos de alterações de qualidade provenientes da natureza
ou do acondicionamento daquelas, bem como por força maior. Artigo 4º. Os depósitos
de mercadorias deverão ser feitos por ordem do depositante, do seu procurador ou do
seu preposto e será dirigida à empresa, que emitirá um documento especial denominado
Recibo de Depósito, contendo quantidade, especificação, classificação, marca, peso
e acondicionamento das mercadorias. Artigo 5º. As indenizações prescreverão em
três meses, contados da data em que as mercadorias foram ou deveriam ter sido
entregues, e serão calculadas pelo preço das mercadorias em bom estado e/ou
reposição a critério da empresa no lugar e no dia em que deveriam ser entregues,
tomando-se por base as cotações da Bolsa de Mercadoria de São Paulo ou entidades
similares, conforme o tipo de mercadoria, ou ainda o valor da Nota Fiscal de remessa
para armazenagem, emitida pelo depositante. Artigo 6º. O inadimplemento de pagamento
de armazenagem acarretará vencimento antecipado do prazo de depósito, com a
adoção do procedimento previsto no artigo 10 e seus parágrafos do Decreto Federal
1.102 de 21/11/1903. Condições Gerais: Os seguros e as emissões de warrants
serão regidos pelas disposições do Decreto Federal 1.102 de 21 de novembro de 1903;
o pessoal auxiliar e suas obrigações, bem como o horário de funcionamento dos
armazéns e também os casos omissos serão regidos pelos usos e costumes da praxe
comercial, desde que não contrários à legislação vigente. Este Regulamento Interno
será aplicado em todos os armazéns situados no Estado de São Paulo. São Paulo 19
de abril de 2017. Conforme Registro na JUCESP n.º 358.123/17-3 de 04/08/2017

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
17/08/2017 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: 8.0235.0004814-5 - SED: 30536/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): JOSE DO NASCIMENTO ANDRADE, BRASILEIRO, CASADO SOB O
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6515/77,
METALURGICO, CPF: 034.008.668-81, RG: 10.855.209-SSP/SP e seu cônjuge
ROSANGELA APARECIDA CAETANO ANDRADE, BRASILEIRA, DO LAR, CPF:
083.568.058-48, RG: 15.562.214-6-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA PASCOAL RANIERI
MAZZILLI, Nº 119, APARTAMENTO Nº 23, TIPO I, LOCALIZADO NO 3º MEIO LANCE
DE ESCADAS - 2º PAVIMENTO-TIPO, DO BLOCO 7, DO EMPREENDIMENTO
RESIDENCIAL PARQUE DAS ALAMEDAS, NO 26º SUBDISTRITO VILA PRUDENTE
- SÃO PAULO/SP. Tendo o direito à utilização de 1 vaga, para a guarda de um veículo
de passeio, em local indeterminado, na garagem coletiva descoberta.

São Paulo, 17/08/2017.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Agente Fiduciário

17, 18 e 19/08/2017

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1002506-78.2015.8.26.0624 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Tatuí, Estado de São Paulo,
Dr. Rubens Petersen Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que B&G TRANSPORTES E LOGISTICA
LTDA-EPP representada por seu sócio Luiz Carlos Benedetti, RG. 18.111.813-SSP/SP, CPF/MF061.755.088-
31, ajuizou ação de USUCAPIÃO, alegando: que possui de forma mansa, pacífica e ininterrupta com “animus
domini” área de 20.828,63 m2, sito a Rua Israel Jose da Mota, 25, Bairro Parque Industrial, Tatuí/SP – CEP.
18272-519 com a seguinte descrição: “uma gleba de terras, formada pela totalidade dos lotes nº 01, 02, 03,
04, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19 e 20 da Quadra “A” , contendo um prédio comercial sob nº 25, com
frente para a Rua Israel Jose da Mota, antiga Rua 08, esquina com as Ruas Gentil Oscar, antiga Rua 01 e
Rua Julia de Melo Machado, antiga Rua 07, encerrando assim área de 20.828,63 m2, do loteamento denominado
Parque Industrial Tatuí, I, no Bairro da Estação, neste município e Comarca de Tatuí/SP; referida área abrange
os imóveis matriculados no registro imobiliário como sendo os lotes 01,02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 e 20 da Quadra A , do loteamento denominado Parque Industrial Tatuí I, neste Município; o inicio
da posse do imóvel usucapiendo pelo autor se deu em 1999, quando da decretação de falência da empresa
“Confecções Arsati Ltda, a época proprietária tabular do imóvel, estando vinculada no fólio real; em 2001 a
Prefeitura Municipal concedeu licença de funcionamento, conforme documentos juntados, explorando atividade
comercial, produtiva até os dias de hoje; o imóvel possui Inscrição Municipal nº 1093.0001 – código do imóvel
nº 0000045295; o imóvel vem sendo usucapido ha mais de quinze anos, onde o autor vem exercendo a posse
“ad usucapionem”, mansa e pacificamente, sem interrupção, nem oposição, do imóvel e, não tendo título de
domínio, para obter a propriedade do imóvel objeto da lide, em vista da ocorrência prescritiva aquisitiva, sendo
isto que disciplina o artigo 1238 do Código Civil; requereu tutela antecipada para determinar a perícia
antecipada no imóvel. Requereu que seja julgada procedente a ação; a realização da perícia judicial em sede
de tutela antecipada; a citação da pessoa que se encontra vinculado aos imóveis constantes no fólio real,
Confecções Arsati Ltda, CNPJ. 61.561.205/0001-30, na pessoa de seu procurador; a citação pessoal do
confronte; Prefeitura Municipal de Tatuí; citação por edital dos réus ausentes, incertos e desconhecidos e
eventuais interessados na presente demanda; Fazendas Publicas da União, do Estado e Município; cientificação
do Ministério Público; deu à causa o valor de R$ 1.486.368,53.Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 dias,
contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Tatuí, aos 27 de julho de 2016. 17 e 18/08

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE SÃO PAULO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 O Presidente do Conselho de Administração da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de São Paulo – APAE DE SÃO PAULO, de
acordo com o artigo 17 letras “E e I” do Estatuto,  convoca os sócios
efetivos que estejam em pleno gozo de seus direitos associativos para
a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 12 de setembro de
2017, terça- feira, com início às 18:30h, na sede da Associação à Rua
Loefgren, 2109 - Vila Clementino, para tratar  da seguinte pauta:
Revisão do Estatuto Social e Estudo da nova marca Institucional. São
Paulo 21 de agosto de 2017, Cássio dos Santos Clemente – Presidente
do Conselho de Administração.

7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo - Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação dos
executados Espólio de ARLINDO MESA CERDAN CPF/MF 052.554.068-72 e Espólio CLARA DE LOURDESTEIXEIRA
MESA CERDAN CPFMF 064.476.108-35, por seus herdeiros Srº Marcio Mesa Cerdan, Marcos Mesa Cerdan, Maurício
Mesa Cerdan, Marcel Mesa Cerdan, na Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida por C.
VIDIGAL FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL, CNPJ/MF 58.682.444/0001-34 - processo nº
0013618-43.1999.8.26.0100. O Dr. Sang Duk Kim, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro da Central Comarca da
Capital, na forma da Lei, etc... FAZ SABER aos que o presente edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que o Leiloeiro Oficial nomeado, Sr. Ronaldo Sérgio M. R. Faro, matriculado
na Jucesp n.º 191, com escritório na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar - Centro - São Paulo/SP e endereço eletrônico
faroleiloes@terra.com.br, e na forma do art. 879, do CPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através do
gestor judicial homologado pelo Tribunal de Justiça www.faroonline.com.br, no dia 25/08/2017 às 15h30, terá início
a 1ª praça e se estenderá por três dias subsequentes, encerrando-se em 28/08/2017, às 15h30 , sendo entregue
a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça que terá
início imediatamente após o fechamento da primeira, e se encerrará no dia 20/09/2017, às 15:30 horas, ocasião em
que os referidos bens serão entregues a quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 50% da avaliação
atualizada. Pelo presente edital, ficam intimados os executados, se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus
advogados. CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade �ON-LINE�,
sendo que os lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e
imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido
sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como
qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços DO PAGAMENTO: O Arrematante
terá o prazo de 24 horas para efetuar o depósito do lanço, através da guia de depósito judicial obtida através do site
www.bb.com.br. Não sendo efetuado o depósito da oferta, o gestor informará imediatamente os lances anteriores
para que sejam submetidos a apreciação do juízo, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no art. 897, do CPC.
PARCELAMENTO: De acordo com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC, os interessados em adquirir o bem de
forma parcelada, poderão pedir o parcelamento por escrito, até o início do primeiro leilão, desde que a proposta
não seja inferior ao valor da avaliação, e até o início do segundo leilão, desde que o valor da proposta não seja
vil (vil = menor que 50% do valor da avaliação), ficando claro que do requerimento deverá constar oferta de
pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por
caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. De todas
as propostas deverão constar prazo, modalidade, indexador de correção monetária e condições de pagamento do
saldo. Deve, ainda, constar da proposta que o interessado declara estar ciente da multa de 10% sobre a parcela
inadimplida somada às parcelas vincendas (art. 895, §4º), bem como que em caso de inadimplemento declara estar
ciente sobre a possibilidade de o exeqüente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto
nestes mesmos autos (art. 895, §5º). Observa-se, ainda, que a proposta de pagamento do lance à vista sempre
prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do
leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até
24 horas após o leilão, através de depósito bancário diretamente ao leiloeiro. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após
a efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz. DA ADJUDICAÇÃO:
Caso o exequente venha a adjudicar os bens ficará igualmente responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro
sobre o valor da avaliação. DA ARREMATAÇÃO POR CONTA DO CRÉDITO: o credor pode arrematar os bens,
oferecendo lance; se vencedor, e o valor dos bens exceder o seu crédito, depositará, dentro de três (3) dias, a
diferença, sob as penas previstas no artigo 892, §1º, do CPC. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará
perante o Juízo competente a imissão na posse. DA REMIÇÃO: Na hipótese de remição da execução, nos termos
do artigo 826 do CPC, após a publicação do edital, os devedores pagarão a comissão do Leiloeiro Oficial de 3% (três
por cento), sobre o valor de avaliação dos bens, para cobertura de todos os dispêndios do Leiloeiro, acrescido de
todos os encargos previstos, devendo apresentar os pagamentos ao Leiloeiro Oficial conjuntamente com a petição,
fazendo expressa menção à remição da execução, caso em que não deverá fazer uso do protocolo integrado.
ACORDO: Caso haja acordo entre as partes, após a publicação do edital, será devida a comissão de 3% sobre o
valor do acordo por parte do devedor, para cobertura dos custos do leilão FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas
poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Rua Silveira Martins, 70,  9º andar  - Liberdade - São Paulo/
SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872 - email: faroleiloes@terra.com.br. IMÓVEL: LOTE ÚNICO: Apartamento
nº 112, localizado no 11º andar ou 13º pavimento do Edifício Pablo Picasso, situado na Rua Juatindiba, 695,
( atual Rua Juventus) no 33º Subdistrito Alto da Mooca, o qual tem uma área privativa de 157,38, área comum
do edifício de 19,160 m², uma área comum na garagem de 28,111 m², uma área comum de paisagem e centro
de lazer de 31,25 m², totalizando área bruta de 235,901 m², correspondendo-lhe uma área de 31,43 m², ideais
ou 2,9933% de participação no terreno com 2,9766% de participação na cota de despesas, devidamente
cadastrado junto a municipalidade sob contribuinte nº 032.145.0062-7 e matriculado sob nº 110.587 no 7º CRI
da Capital. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$606.285,60 (seiscentos e seis mil duzentos e oitenta e cinco reais e
sessenta), para maio de 2011. VALOR DA AVALIAÇÃO CORRIGIDA PELO TJ/SP PARA JUNHO/17: R$895.434,00
(oitocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais). Obs 1: Constam débitos de IPTU para
o exercício atual no valor de R$1.595,76 e Divida Ativa no valor de R$17.063,06, ambas de acordo com pesquisa
ao site da Prefeitura na data de 28/06/2017. Obs.2: De acordo com planilha encaminhada por e-mail ao escritório
deste gestor em 04/05/17 pela administradora do condomínio os débitos da unidade perfaziam o montante de
R$124.707,27. Obs.3: Encontra-se pendente de julgamento o Agravo de Instrumento contra Despacho Denegatório
de Recurso Especial nº 0107050-62.2012.8.26.0100. A avaliação será atualizada até a data da alienação judicial,
de acordo com os índices oficiais. ÔNUS TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais ônus, taxas ou impostos incidentes sobre
o bem correrão por conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do § único do artigo 130 do CTN,
que se sub-rogam sobre o preço dos bens. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. S
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1008931-66.2014.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a WILLIAM DA SILVA SANTANA (RG nº44.778.721-4 e do CPF/MF
nº370.402.638-74), que ZKG9 SOLUÇÕES EMPRESA- RIAIS LTDA., lhe ajuizou ação de Cobrança,
Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 3.481,27 (Abril/2014), referente ao Contrato de Prestação
de Serviços Educacionais, firmado com a SECID Sociedade Educacional Cidade de São Paulo Ltda, no curso
de Gestão de Qualidade, não cumprindo com os pagamentos dos meses Setembro a Dezembro do ano letivo
de 2009. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir
dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não
sendo contestada a ação, o 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 junho de 2017. 17 e 18/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1041113-52.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Batista
Alves, na forma da Lei, etc. Faz saber aos corréus L.M.A. Alimentação Ltda, CNPJ 11.415.737/0001-91, na
pessoa de seu representante legal e a, Antonio Manuel Mesquita dos Santos Pires, RNE W271826-3
CGPIDIREXDPF, CPF 012.541.598-27, consta do polo passivo também: Deolinda da Conceição Leite, Lídia
da conceição Mesquita dos Santos Leite e Priscila de Arruda dos Santos Pires que, Banco do Brasil S/A, lhes
ajuizou ação Monitória, objetivando a cobrança de R$ 310.272,35 (31/07/2016), referente Contrato de Abertura
de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 155.104.283, firmado em 23/06/2014. Estando os corréus supra mencionados
em local ignorado, foi expedido o presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem
o “quantum” reclamado ou ofereçam embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo
judicial a inicial pretendida. Em caso de revelia, 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
08 de agosto de 2017. 18 e 19/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital: 30 DIAS PROCESSO Nº 0037220-53.2005.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcos
Duque Gadelho Júnior, na forma da Lei, etc. Faz saber a Galatas Construções Ltda, CNPJ 01.708.625/0001-
75, na pessoa de seu representante legal, José Rodrigues da Silva, RG 2.824.136, CPF 230.072.408-16 e
Eduardo Oliveira dos Santos, RG 2.584.576, CPF 343.550.208-86 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação
de Procedimento Comum, objetivando a cobrança de R$ 175.200,46 (01/05/2014), referente Contrato para
Desconto de Títulos nº 181.500.515, firmado em 26/01/2004. Estando os réus em local ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, contestem o feito, sob pena
de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será
e edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 17 de Agosto de 2017. 18 e 19/08

18ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP.18º Ofício Cível. Edital de Intimação.Prazo:20 dias. Processo nº 0112027-
97.2012.8.26.0100.A Dra. Cláudia Maria Pereira Ravacci, Juíza de Direito da 18ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber
a Heder Denis Sakano (CPF. 90.480.078-60), que o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por SESP
- Sociedade Educacional São Paulo, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$
40.668,22 (abril de 2017). Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir
dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados
em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Será o presente, afixado e publicado na forma da Lei.

                        JORNAL “ O DIA ”    17 e 18 / 08 / 2017

17 e 18/08

HPC Participações S.A. - CNPJ/MF nº 12.481.588/0001-21 - NIRE 35.300.383.362 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 
25/07/2017 - Data, Hora e Local: Aos 25/07/2017, às 10h, na sede social da HPC Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Rua São 
Tomé, nº 86, 8º andar, conjunto 81, parte A, Vila Olímpia, CEP 04551-080, em São Paulo/SP. Convocação: Dispensada a convocação tendo 
em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme 
alterada (“Lei das S.A.”). Presença: Presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro 
de Registro de Presença de Acionistas. Mesa: Chu Chiu Kong - Presidente; Beatriz Amary Faccio - Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
a reeleição dos membros da Diretoria. Deliberações Unânimes: A reeleição dos atuais membros da Diretoria, os Srs. (a) Chu Chiu Kong, 
britânico, casado, administrador de empresas, RNE nº W-698.500-W, CPF nº 943.383.028-87, para o cargo de Diretor Presidente; e (b) Beatriz 
Amary Faccio, brasileira, casada, administradora de empresas, RG nº 27.184.809-1 SSP-SP, CPF nº 304.999.578-57, residente e domiciliada 
em São Paulo/SP, para o cargo de Diretora sem Designação Específica, ambos com endereço comercial na Rua São Tomé, nº 86, 8º andar, 
conjunto 81, parte A, Vila Olímpia, CEP 04551-080, São Paulo/SP. O prazo de mandato dos Diretores será de 1 ano, a contar da presente data, 
ou até que haja a eleição de substitutos, nos termos da Lei das S.A.. Os Diretores ora reeleitos declaram, sob as penas da lei, que cumprem 
todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A. para a investidura como membros da Diretoria, não estando impedidos para o exer-
cício de atividade empresarial, ou terem sido condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra 
a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Os 
Diretores tomam posse mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, os quais são anexos à presente Ata. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata 
na forma de sumário, conforme o disposto no Artigo 130, §1º, da Lei das S.A., a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Mesa: 
Presidente: Chu Chiu Kong; Secretária: Beatriz Amary Faccio; Acionistas Presentes: ACTIS 3 LATAM GLOBAL C AV LP (p.p. Patrick Jacques 
Albert Ledoux) ACTIS 3 LATAM SIDEPOOL LP (p.p. Patrick Jacques Albert Ledoux), ACTIS 3 LATAM GLOBAL “A” LP (p.p. Patrick Jacques Al-
bert Ledoux), ACTIS 3 LATAM GLOBAL LP (p.p. Patrick Jacques Albert Ledoux) e ACTIS 3 LATAM GLOBAL “C” LP (p.p. Patrick Jacques Albert 
Ledoux). A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, 25/07/2017. Mesa: Chu Chiu Kong - Presidente; Beatriz Amary 
Faccio - Secretária. JUCESP nº 372.687/17-9 em 11/08/2016. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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