
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0264284-18.2009.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Marina
Balester Mello de Godoy, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Eduardo de Almeida, CPF 686.979.968-72,
que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda.
S/C, objetivando a cobrança de R$ 8.452,32 (novembro/2009), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais, prestados no ano letivo de 2005. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de revelia, constituindo-se
de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de
revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de outubro de 2017.   30 e 31.01

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1040620-12.2015.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme
Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) REINALDO LEANDRO, CPF 054.894.488-14, RG
16205365, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda.
S/C SINEC, objetivando a cobrança de R$ 5.750,13 (dezembro/2014), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais, prestados no ano letivo de 2014. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor
atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de revelia, constituindo-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 13 de novembro de 2017. 30 e 31.01

Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0025339-38.2012.8.26.0002 A MMª. Juíza de Direito da 2ª
Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dra. Marina Balester Mello de Godoy, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER ao ANTONIO MEDEIROS SILVA, CPF 394.055.538-01 que foi ajuizada Ação
de Cobrança pelo HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO, objetivando a procedência da ação e a
condenação do Réu ao pagamento de R$ 31.131,47, referente ao contrato para empréstimos pessoal, proposta
nº p.203.440173-2 e Contrato nº 010044154111-9, valor esse devidamente atualizado até o pagamento, acrescidos
de juros, demais cominações contratuais, custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se o
Réu em lugar ignorado e incerto foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de revelia, gerando
a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato na forma da lei. NADA MAIS. 30 e 31/01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

ROLINTEX FITAS TEXTEIS LTDA. 
 
Convocação para reunião de sócios da ROLINTEX FITAS TEXTEIS LTDA. a ser 
realizada em 05/02/2018. Ficam todos os sócios da empresa ROLINTEX FITAS 
TEXTEIS LTDA, CNPJ. 48.735.815/0001-45, convocados para comparecer na 

Reunião de Sócios, a qual ocorrerá no dia 05 de fevereiro de 2018, às 11:40h, na 
Alameda Santos, 1470, 9º andar, CEP 01418-100, para deliberarem sobre a 
nomeação e transferência de cotas ao Espólio de Sara Kuriyel de carrasco e a 
remoção/exclusão da sócia Sueli Clementino de Souza Moreira do quadro societário 

da empresa e a nomeação do Sr. Claudio Yacar Curiel como sócio. São Paulo, 23 de 
janeiro de 2018. MARCELO HARTMANN - Procurador 

 

2ªVARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - SP - EDITAL de CITAÇÃO.
Prazo: 20 dias. Proc. nº 0141903-76.2007.8.26.0002.  A Dra. MARINA BALESTER
MELLO DE GODOY, MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de
Santo Amaro, Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ
SABER à COMERCIAL PONTO & VÍRGULA LTDA. (CNPJ 50.970.524/0001-83);
MARCO ANTONIO CARDOSO OLIVA (RG 3.901.472-1; CPF 331.710.848-72) e
MAGALI ROXO PORTASIO OLIVA (RG 5.346.394-8; CPF 730.812.308-10), que
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (sucessora do
Banco do Brasil S.A.) lhes move ação de PROCEDIMENTO COMUM para cobrança
de R$79.809,67 (julho/2007), a ser atualizado e acrescido das cominações
legais e contratuais, referente ao saldo devedor do Contrato de Adesão a
Produtos de Pessoa Jurídica nº 038.701.552, firmado em 02.09.2005. Estando
os requeridos em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL,
para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, CONTESTEM o
feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e cientes de
que no silêncio será nomeado Curador Especial. Será o presente, afixado e
publicado. São Paulo, 30/01/2018. Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivã(o)
Diretor(a), subscrevi. a) Marina Balester Mello de Godoy, Juíza de Direito.

31/01  e  01/02

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL -  11ª VARA CÍVEL - Praça
João Mendes s/nº - 13º andar - salas nºs 1322  -  1324 - Centro - CEP 01501-900
- Fone: 2171-6116/6578-, São Paulo-SP - E-mail: sp11cv@tjsp.jus.br - EDITAL
de CITAÇÃO � Prazo: 20 dias - Processo nº 0191668-13.2007.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Flavia Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FAUSTO
BACCHI NETO (RG 23654338-6; CPF 181.243.908-35), FRANCISO CARLOS GOMES
(RG 14665388-9; CPF 082.686.848-79), DOUGLAS MARTINS KATOCH (RG 19527997-
9; CPF 184.631.598-00), CARLA STORELLI (RG 21804129; CPF 148.371.958-81),
CARLA ROSSINI BACCHI (RG 24768302-4; CPF 277.882.568-11) e ALESSANDRA
GOUVEIA KATOCH (RG 36315916-2; CPF 217.501.198-46), que ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (sucessora do Banco do Brasil
S.A.) lhes move ação de PROCEDIMENTO COMUM para cobrança do débito de
R$40.225,83 (junho/2007) mais atualização e acréscimos legais e contratuais,
decorrente do inadimplemento do contrato de abertura e crédito - conta garantida
BB nº 118.902.049, de 28.03.2005. Estando os réus em lugar ignorado, foi
deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, CONTESTEM o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os
fatos alegados e cientes de que no silêncio será nomeado Curador Especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de outubro de 2017.

31/01  e  01/02

FOROS REGIONAIS. ITAQUERA. 2ª VARA CÍVEL. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0123028-77.2006.8.26.0007.
O Dr. Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Itaquera/SP, Faz Saber a Izaias de Jesus
Matias ME (CNPJ. 07.590.779/0001-91), Izaias de Jesus Matias (CPF. 173.056.288-40) e Ana Maria Alves Matias (CPF. 128.813.778-
82), que nos autos da ação de Execução, ajuizada por Banco do Brasil S/A, procedeu-se a penhora sobre a quantia bloqueada
judicialmente de R$ 1.439,35. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que
em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereçam impugnação, na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores termos.
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. SP, 21/11/2017.

                             JORNAL “ O DIA ”    31 / 01  +  01 / 02 / 2018

31/01 e 01/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012225-95.2015.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi
Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Roseli Lopes Silva (CPF. 134.714.178-26), que Cruz Azul
de São Paulo, entidade beneficente e filantrópica, mantenedora do Colégio da Polícia Militar - Unidade Penha
lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 10.010,89 (outubro de
215), referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (ano letivo de 2011). 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 edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22
de novembro de 2017.

                         JORNAL “ O DIA ”  31 / 01  +  01 / 02 / 2018

31/01 e 01/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013694-71.2014.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Flavia Bezerra Tone Xavier,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SAMUEL DOS SANTOS SILVA MATERIAIS HOSPITALARES ME, CNPJ 12.037.648/
0001-11, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de R de A Carvalho Embalagens,
alegando em síntese: Que ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$
77.710,54 (novembro/2014), referente às Notas Fiscais nº 8821, 8248, 8299, 8327, 8431, 8450, 8500, 8762, 8795
e 8826. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de agosto de 2017.

                           JORNAL  “ O DIA ”   31 / 01  +  01 / 02 / 2018

31/01 e 01/02

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0029103-56.2017.8.26.0002. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias.
Processo nº 0029103-56.2017.8.26.0002(processo principal n° 0078688-53.2012.8.26.0002). O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho,
Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Alberto Marques de Souza (CPF. 000.183.344-
82), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Santos e Soeda Roupas e Calçados Ltda ME, foi julgada
procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 15.300,21 (setembro de 2017). Estando o executado em lugar
ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir dos 20 dias supra, pague a quantia 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 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,sua impugnação,sob pena de prosseguimento da ação. Será o presente, afixado
e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de novembro de 2017.

                           JORNAL “ O DIA ”    31 / 01  +  01 / 02 / 2018

31/01 e 01/02

1º Ofício Cível do Forum Regional II - Santo Amaro- SP. Foro Regional II - Santo Amaro - Comarca de São Paulo. EDITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0042062-59.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Alex Pierry
Brunckhorst (CPF. 222.866.868-07), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Fundação Armando Álvares
Penteado, foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 59.593,73 (dezembro de 2017). Estando o
executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir dos 20 dias supra, pague a quantia
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 dias úteis para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, sob pena de prosseguimento da ação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

                            JORNAL “ O DIA ”   31 / 01  +  01 / 02 / 2018

31/01 e 01/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS. PROCESSO Nº 1131268-35.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Ferreira da Cruz, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) Manso Perfuração e Sondagem Ltda - EPP (CNPJ. 21.487.159/0001-52) e Luis Antônio Manso
(CPF. 228.892.098-06), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando
a quantia de R$ 90.172,48 (julho de 2016), representada pela Cédula de Crédito Bancário na Modalidade -
Empréstimo - Capital de Giro n° 008.846.642. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que
em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida
pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem 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, o executado 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 ”   31 / 01  +  01 / 02 / 2018

31/01 e 01/02

Brasilata S.A. Embalagens MetálicasBrasilata S.A. Embalagens MetálicasBrasilata S.A. Embalagens MetálicasBrasilata S.A. Embalagens MetálicasBrasilata S.A. Embalagens Metálicas -  -  -  -  - CNPJ nº 61.160.438/0001-21 - NIRE 35300057074
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 15/12/2017Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 15/12/2017Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 15/12/2017Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 15/12/2017Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 15/12/2017

Data:Data:Data:Data:Data: 15/12/2017,HorHorHorHorHora:a:a:a:a: 10:00, Local: Local: Local: Local: Local: sede social,Capital/SP. Presença:Presença:Presença:Presença:Presença:     todos os membros Titulares e Suplentes do Conselho. ConConConConConvvvvvocação:ocação:ocação:ocação:ocação:
Dispensada nos termos da Lei. MesaMesaMesaMesaMesa: Gabriel Heleno Zaragueta - Presidente; Tiago Heleno Forte - Secretário. O Sr. Presidente conclamou
a eleger um Presidente e um Vice-Presidente para o Conselho de Administração por unanimidade:  Gabriel Heleno Zaragueta  Gabriel Heleno Zaragueta  Gabriel Heleno Zaragueta  Gabriel Heleno Zaragueta  Gabriel Heleno Zaragueta - Presidente
e Antonio CarAntonio CarAntonio CarAntonio CarAntonio Carlos los los los los TTTTTeixeixeixeixeixeireireireireira Alva Alva Alva Alva Alvares ares ares ares ares - Vice Presidente. Diretores eleitos para um mandato de 3 anos, de 15/12/2017, à 14/12/2020. Eleitos
por unanimidade: Amélia Ramos Heleno Amélia Ramos Heleno Amélia Ramos Heleno Amélia Ramos Heleno Amélia Ramos Heleno - Diretora Presidente, RG nº 1.360.130-1, e CPF/MF nº 144.234.338-93; Tiago Heleno ForteTiago Heleno ForteTiago Heleno ForteTiago Heleno ForteTiago Heleno Forte - Diretor
Superintendente,  RG n° 20.975.767, e CPF/MF nº 286.980.688-47;  José Maria GrançoJosé Maria GrançoJosé Maria GrançoJosé Maria GrançoJosé Maria Granço - Diretor de Operações, RG n° 7.693.694, e CPF/
MF nº 714.886.508-53; Alexandre GonçalvesAlexandre GonçalvesAlexandre GonçalvesAlexandre GonçalvesAlexandre Gonçalves - Diretor Corporativo, RG n° 8.415.806, e CPF/MF n° 934.169.708-53; João Vicente de MasiJoão Vicente de MasiJoão Vicente de MasiJoão Vicente de MasiJoão Vicente de Masi
TTTTTumaumaumaumauma - Diretor Tecnico, RG n° 10.191.647 e  CPF/MF nº 083.553.818-40. Os eleitos são empossados e encontram-se, pelas prescrições
legais próprias, desimpedidos para o exercício de suas funções. Dispensados de prestar caução. O Sr. Presidente foi proposto que a verba
conferida pelos Srs. Acionistas a título de honorários destes Conselheiros seria distribuida a critério de seus membros. O Sr. Presidente
propôs que a verba destinada aos honorários da Diretoria assim fosse distribuida entre seus membros. Ambas as materias colocadas em
votação, foram aprovadas por unanimidade. Encerrou-se os trabalhos. SP, 15/12/2017. Tiago Heleno Forte – Secretário; Edson Moser -
OAB/SP 73.306. Jucesp nº 38.549/18-9 em 17/01/2018.  Flavia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral

ARRIBA SPORTS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 27.317.503/0001-41 - NIRE 35.300.502.159

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30/10/2017. Data, Hora e Local: 30/10/2017, 11h, sede da Cia., SP/SP. 
Convocação e Presença: Dispensada, presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Diego 
Henrique Oliveira Luz; Secretário: Fabio Morishita. Ordem do Dia e Deliberações: (i) foi aprovado o Protocolo, elaborado com base 
nos arts 223 a 227 e 229 da Lei das S/As, conforme alterada, e firmado entre a Arriba e a Cia. em 29/10/2017; (ii) foi ratificada 
a nomeação da Empresa Avaliadora para a elaboração do Laudo de Avaliação da parcela cindida do patrimônio líquido da Arriba;  
(iii) foi aprovado o Laudo de Avaliação, que avaliou o acervo líquido a ser cindido da Arriba em R$ 9.271.548,93. Entretanto, em razão 
de os ativos e passivos serem transferidos linha a linha na operação, juntamente com todas as contas contábeis a eles relacionadas 
(incluindo contas de patrimônio líquido), o aumento de capital a ser efetuado em decorrência da cisão será equivalente ao valor transferido 
da conta de capital social da Arriba Investimentos, no valor total de R$ 34.084.077,80 (após a integralização do capital social subscrito 
pendente de integralização),devendo as demais contas serem devidamente transportadas para o balanço da Cia. com a operação, 
tal como se encontravam na Arriba Investimentos; (iv) em face das deliberações acima, foi aprovada a incorporação das contas de 
ativo, passivo e patrimônio líquido da Arriba Investimentos, nos termos do Protocolo e conforme os valores estabelecidos no Laudo de 
Avaliação. Como resultado, a Cia. sucederá a Arriba Investimentos estritamente em relação aos direitos e obrigações relacionados ao 
Acervo Líquido por ela incorporado, nos termos do art. 233, § único, da Lei das S/As, e conforme deliberação aprovada na AGE da 
Arriba, realizada nesta data; e (v) foi aprovado, sem quaisquer ressalvas ou reservas, o aumento do capital social da Cia., no valor de  
R$ 34.084.077,80, mediante a emissão de 34.084.077 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, passando o capital social da 
Cia. de R$ 500,00 para R$ 34.084.577,80, representado por 34.084.577 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O presente 
aumento de capital será totalmente subscrito pelos acionistas da Cia. nos termos dos boletins de subscrição que integram o Anexo 
III. Como consequência do aumento de capital ora aprovado, também foi aprovada a alteração do caput do art. 5º do estatuto social 
da Cia., que passa a vigorar com a seguinte nova redação:“Art. 5º - O capital social da Cia., é de R$ 34.084.577,80, representado por 
34.084.577 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Por fim, fica a administração da Cia. autorizada a praticar todos os atos 
e a assinar todos os documentos necessários à completa efetivação das deliberações ora aprovadas. Encerramento: Nada mais, foi 
aprovada e assinada pela totalidade dos acionistas da Cia. e pelos membros da mesa. SP, 30/10/2017. Mesa: Diego Henrique Oliveira 
Luz: Presidente; Fabio Morishita: Secretário. Acionistas Presentes: Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - FIP e Brazilian Private 
Equity IV - FIP. JUCESP nº 797/18-2 em 03/01/2018, Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Terral Agricultura e Pecuária S/A
CNPJ nº 11.909.208/0001-44 - NIRE nº 35.300.378.938

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Dezembro de 2017
Dia, Hora e Local: Em 29 de dezembro de 2017, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Rodovia Washington Luiz,  
km 295, s/n°, bairro rural, Matão-SP, CEP: 15993-500. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos do  
parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, em face da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se verifica 
pelas assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Mesa: Presidente da Assembleia: Alessandra Fischer de Souza Santos; 
Secretário da Assembleia: Guilherme de Souza Santos. Ordem do Dia: (a) Aprovar o pagamento aos acionistas dos Juros sobre o 
Capital Próprio apurados nesta data; e (b) Aumento de Capital Social. Deliberações Tomadas, por unanimidade dos votos e sem 
reservas: (a) Aprovado o pagamento aos acionistas dos juros sobre o capital próprio relativos ao exercício em curso, conforme 
facultado pelo disposto no parágrafo 3º do Artigo 23, do Estatuto Social da Companhia, nos termos do artigo 9º da Lei n° 9.249 de 
26/12/1995, com base na aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), o montante bruto de R$ 1.493.115,17 (Hum milhão, 
quatrocentos e noventa e três mil, cento e quinze reais e dezessete centavos), a ser pago nesta data, respeitando o percentual do 
capital social de cada sócio; (b) Aprovar o Aumento de Capital Social desta Companhia no montante de R$ 2.750.984,03  
(dois milhões, setecentos e cinquenta mil, novecentos e oitenta e quatro reais e três centavos), o qual é subscrito e integralizado, 
neste ato, em moeda corrente nacional, mediante a capitalização pelos respectivos acionistas do saldo remanescente dos juros 
sobre o capital próprio relativos ao exercício em curso, sem a emissão de novas ações; (b.1) O capital social passa de  
R$ 120.201.910,32 (cento e vinte milhões, duzentos e um mil, novecentos e dez reais e trinta e dois centavos) para R$ 122.952.894,35 
(cento e vinte e dois milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos), dividido 
em 106.970.753 (cento e seis milhões, novecentos e setenta mil, setecentos e cinquenta e três) ações ordinárias, todas nominativas 
e sem valor nominal; (b.2) Aprovada, em razão das deliberações dos subitens “b” e “b.1” acima, a alteração do Artigo 4º do Estatuto 
Social desta Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º - O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 122.952.894,35 (cento e vinte e dois milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, 
oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos), dividido em 106.970.753 (cento e seis milhões, novecentos e setenta 
mil, setecentos e cinquenta e três) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. § 1º - A Companhia, por solicitação de 
qualquer acionista, poderá emitir cautelas e títulos múltiplos representativos das ações, que deverão ser firmados por dois Diretores 
em conjunto. § 2º - A Companhia, por deliberação da Assembléia Geral, poderá adquirir as próprias ações para permanência em 
tesouraria ou cancelamento, até o montante do saldo de lucros e de reservas disponíveis, exceto a legal, observada a legislação 
em vigor.”. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, não tendo comparecido o Conselho Fiscal por não se encontrar instalados, 
foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. 
Matão-SP, 29 de dezembro de 2017. Alessandra Fischer de Souza Santos - Presidente da Assembleia; Guilherme de Souza 
Santos - Secretário da Assembleia. Acionistas:  Alessandra Fischer de Souza Santos; Guilherme de Souza Santos.  
JUCESP nº 39.437/18-8 em 18/01/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Irmãs Baldan Agropecuária S/A
CNPJ 28.571.279/0001-82 - NIRE 35300508181

Extrato Ata de Assembléia Geral Extraordinária 
Local, hora e data: Na sede social, na cidade de Matão/SP, às 10:00h do dia 15/12/2017 Pre-
senças: A totalidade capital social. Mesa: Presidente: Sr. Vilmer Baldan; Secretária: Maria Cristina 
Baldan Cavichia. Aprovaram: a) o aumento do capital social para R$ 337.000,00; a nomeação da 
pessoa jurídica especializada APPROACH - Consultoria e Assessoria Contabil Ltda., CRC 
nº 2SP020913/O-6, CNPJ 03.187.787/0001-30, para avaliação dos bens que serão utilizados 
para integralização ao Capital Social da Companhia; a nova redação do artigo 5º do Estatuto Social 
que passa a ter a seguinte redação: “Artigo 5° O capital social totalmente subscrito e integralizado é 
de R$ 337.000,00, dividido em 337.000 ações ordinárias, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma.” 
Encerramento:
Teresinha Baldan, apresentou sua renúncia ao cargo na Diretoria Matão, 15/12/2017. Jucesp nº 

SERASA S.A. - CNPJ nº 62.173.620/0001-80 - NIRE 35.3.0006256-6
Convocação  - Assembleia Geral Extraordinária

O Conselho de Administração da Serasa S.A. convoca os Senhores Acionistas para a AGE que será realizada no dia 
07.02.2018, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Alameda dos Quinimuras, nº 187, Planalto Paulista, nesta 
Capital, a fi m de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conse-
lho de Administração e da Diretoria para o próximo exercício fi scal; b) Outros assuntos de interesse da sociedade. Cópias 
autenticadas de documentos de representação devem ser entregues, sob protocolo, no Departamento Jurídico da Compa-
nhia, até três dias úteis antes da Assembleia. Kerry Lee Williams - Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
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E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exequente a dar prosseguimento à 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 31/01/2018 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. Cientificamos-lhe ainda de que o referido processo será
realizado por DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA, em substituição ao Agente
Fiduciário APEAL - CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A.

Contrato: 1.0274.4170654-9 - SED: 5635 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: DOMUS
DEVEDOR(ES): EUSTAQUIO ANTONIO MOREIRA DA SILVA, BRASILEIRO, CASADO
PELO REGIME DA COMUNHÃO DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 6515/77,
CONFORME ESCRITURA DE PACTO ANTENUPCIAL REGISTRADA SOB Nº 5.614,
NO 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL, JORNALISTA, CPF:
231.434.363-87, RG: 11.819.735-6-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA COTOXÓ, Nº 1.249,
19º SUBDISTRITO PERDIZES - SÃO PAULO/SP.

São Paulo, 31/01/2018.
DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA

Agente Fiduciário

31/01, 01 e 02/02/2018

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0032578-20.2017.8.26.0002. Edital de Intimação.
Prazo: 20 dias. Processo nº 0032578-20.2017.8.26.0002. O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito da 5ª Vara
Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Odonto Of Business Representação Comercial de Clínicas
Odontológicas e Administração de Bens Ltda (CNPJ. 01.162.260/0001-26) e Jerusa da Paixão Bacelar (CPF.
205.333.688-98), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Silvio Francesco de Fazio (CPF.
048.286.588-15), Domingos Batista Filho (CPF. 345.429.658-72) e Cláudio de Souza (CPF. 605.778.008-68), foi
julgada procedente, condenando-as ao pagamento da quantia de R$ 76.766,55 (setembro de 2017). Estando as
executadas em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir dos 20 dias supra,
paguem a quantia 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 dias úteis para que as executadas, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem,
nos próprios autos, sua impugnação, sob pena de prosseguimento da ação. Será o presente, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de novembro de 2017.

                          JORNAL “ O DIA ”   31 / 01  +  01 / 02 / 2018
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Ministro do Planejamento prevê um
2018 muito melhor para a economia

São Paulo, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 Nacional
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O ministro do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão,
Dyogo Oliveira, prevê o ano de
2018 muito melhor para a econo-
mia brasileira do que 2017 e 2016.
Segundo ele, este ano será o pri-
meiro de uma sequência de oito
a 12 anos de crescimento.

“Em 2017, a gente começou
a sair do fundo do poço, e 2018
é o ano da retomada do cresci-

mento, o que já está em grande
medida contratado. Mas o nó
desse processo é a questão das
contas públicas”, disse.

Na visão do ministro,
o resultado do déficit do ano
passado veio melhor do que se
esperava, mas não é motivo para
comemorar. “Não podemos des-
cansar. Não é porque foi R$ 34
bilhões abaixo da meta no ano

passado que vamos descansar”,
disse, alertando que o país ter-
minou o ano com um déficit de
2% do PIB e ainda há previsão
de que o resultado seja negati-
vo por mais quatro anos.

“[O déficit] é resultado de al-
guns eventos muito especiais, e
que não dá para contar que
acontecerão de novo este ano”.
De acordo com o ministro, “de

agosto para frente a receita co-
meçou a se recuperar e algumas
ações que empreendemos deram
certo. Os leilões de petróleo de-
ram muito certo, os leilões da
Cemig deram muito certo, e tive-
mos alguma frustração de des-
pesa”.

O ministro participou do
debate E agora, Brasil?, organi-
zado pelo jornal O Globo.

Diretor da PF vai aos EUA discutir
cooperação e conhecer combate às fake news
O diretor-geral da Polícia Fe-

deral, Fernando Segovia, vai aos
Estados Unidos na terça-feira
(30) para discutir medidas cola-
borativas contra crimes transna-
cionais, como o tráfico de dro-
gas, o tráfico de armas e a porno-
grafia infantil. O dirigente tam-
bém vai trocar informações so-
bre iniciativas para conter a dis-
seminação de notícias falsas, as
chamadas fake news.

Segovia espera aprofundar a
troca de informações sobre as
notícias falsas durante o proces-
so eleitoral deste ano, para esta-
belecer uma metodologia de com-
bate mais efetiva. Para isso, se-
rão compartilhadas experiências
da última eleição presidencial nor-
te-americana.

Em Washington, Segovia se

reunirá com representantes do FBI
(a Polícia Federal norte-americana),
do Serviço de Segurança Diplomá-
tica do Departamento de Estado e
do Departamento de Segurança In-
terna e Proteção Aduaneira e Fron-
teiras e Imigração e Alfândega do
governo dos Estados Unidos.

A viagem do diretor da PF
busca fortalecer o compartilha-
mento de tecnologias, programas
de treinamento, capacitação de
policiais e a abertura de novas
adidâncias (representação no ex-
terior) temáticas policiais nos
EUA. Em nota divulgada nesta
terça-feira (30), a Embaixada dos
Estados Unidos ressaltou a im-
portância do trabalho rotineiro de
colaboração das autoridades fe-
derais e estaduais com nove
agências norte-americanas.

“A visita do diretor-geral Se-
govia a Washington demonstra
a força do nosso relacionamento
na medida em que trabalhamos
juntos para combater a ameaça
de crime transnacional que afeta
a todos”, afirma o comunicado.

Também em nota, a PF afir-
mou que a atuação integrada com
as agências norte-americanas
pode ser ainda maior.

“Nossa intenção é aprofundar
a troca de informações com as
agências norte-americanas, verifi-
cando onde a relação entre a PF e
as autoridades das forças de se-
gurança norte-americanas pode ser
expandida e aperfeiçoada. Uma es-
tratégia eficaz e ágil de combate a
organizações criminosas transna-
cionais exige a implementação de
novas estratégias e canais diretos

de cooperação internacional entre
as polícias de todo o mundo”, afir-
ma Segovia, segundo o texto di-
vulgado pela PF.

 Segundo dados divulgados
pela PF, as parcerias com as agên-
cias norte-americanas têm apre-
sentado resultados expressivos.

 A colaboração com a Agên-
cia Antidrogas Americana (DEA)
levou ao recorde na apreensão
de drogas no Brasil em 2017. Fo-
ram apreendidas 353 toneladas
de maconha e mais de 47 tonela-
das de cocaína, além de um ex-
pressivo aumento de 26% na
apreensão de cocaína em aero-
portos em relação a 2016.

 No combate à pornografia in-
fantil, a cooperação resultou em 245
operações em 2017, com um total
de 110 presos. (Agência Brasil)

O ministro da Secretaria de
Governo, Carlos Marun, come-
morou o resultado da pesqui-
sa Ibope, que aponta redução
na rejeição da população em re-
lação à reforma da Previdência.
A pesquisa, encomendada
pela Presidência da República,
aponta que 44% dos entrevis-
tados são contrários à reforma
da Previdência. Para Marun,
essa mudança de visão da so-
ciedade já é sentida entre os
parlamentares.

Ministro admite alteração na
reforma da Previdência, mas sem
perder princípios

“A nossa estratégia está
sendo extremamente exitosa. Eu
tenho afirmado há um bom tem-
po que sinto nos parlamenta-
res as consequências desse
novo posicionamento da soci-
edade e isso tudo me deixa cada
vez mais convicto, e até certo,
de que aprovaremos essa refor-
ma”, disse o ministro,  no Palá-
cio do Planalto.

Marun disse ainda que o
governo entra hoje (30) na “reta

Governo entra na reta final
pela aprovação da reforma

da Previdência
final” pela aprovação da refor-
ma: “Hoje nós começamos de
uma forma mais organizada a
reta final. Estamos a cerca de 20
dias do início de discussão e
votação dessa proposta e co-
meçamos hoje a nos organizar
de uma forma mais racional”.

Como parte das articula-
ções do governo e da base ali-
ada em prol da reforma, o pre-
sidente da Câmara, Rodrigo
Maia, receberá parlamentares
da base aliada, em sua casa,
hoje à noite. Marun também
estará presente no encontro,
realizado a três dias do início
do ano legislativo.

“Não digo que vamos con-
tar votos, mas o estabelecimen-
to de estratégia. A nossa estra-
tégia está sendo extremamente
exitosa”, disse. Marun voltou a
dizer que o governo aceita dis-
cutir mudanças no texto da re-
forma, desde que não alterem a
idade mínima e o fim dos privi-
légios. Outra condição é que as
sugestões venham com votos
pela aprovação da reforma.
(Agência Brasil)
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6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL. FAZ SABER
que, em virtude do requerimento datado de 26 de outubro de 2017, feito
por Maria de Lourdes Floresta, CPF nº 028378138/69 e RG nº 12.412.681-
9, brasileira, solteira, costureira, residente e domiciliada na Rua
Pindamonhangaba, nº 403; fica NOTIFICADO, ORIDES COLLETTI,
nos termos do artigo 213, II, §3º, da Lei nº 6.015/1973 com a redação
dada pela Lei nº 10.931/2004, para que no prazo de 15 (quinze) dias a
contar da primeira publicação deste edital, manifestar-se no
procedimento administrativo (artigo 213, II, da citada Lei) de pedido de
retificação da descrição da área do imóvel situado na Rua
Pindamonhangaba, 403, no 26° Subdistrito-Vila Prudente, objeto da
matrícula n° 17.160 deste Registro de Imóveis, nos termos do
requerimento datado de 26 de outubro de 2017, protocolizado sob nº
655.957 neste Registro de Imóveis. São Paulo, 30 de janeiro de 2018.
O escrevente autorizado, Anderson Soares dos Santos.  31/01 e 01/02

Edital de Citação - prazo de 20 dias. Processo nº 0024701-61.2010.8.26.0006. O(A) MM
Juiz(a))de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional – VI -  Penha de França/SP.
Dr(a).Guilherme Silveira Teixeira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Sergio Fernandes,
CPF 174.397.858-86, que Fundação São Paulo, lhe  ajuizou ação Monitória no valor de  R$
8.768,48(Dezembro/2010),  documentos anexos aos autos, referente a serviços
educacionais prestados, estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra,, o requerido conteste a ação, sob
pena de revelia, presumido-se aceitos como verdadeiros os fatos, oportunidade, em que
lhe sera nomeado Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei.                                                                                                    31/01 e 01/02.

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
República Federativa do Brasil, a requerimento da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou
interessar possa que, FERNANDO HUGO COMENALE, brasileiro,
separado consensualmente, administrador, RG nº 11238156-SSP/SP,
CPF nº 085.251.678-94, domiciliado nesta Capital, residente na Rua
Doutor Oscar de Sousa nº 261, Vila Brasílio, fica intimado a purgar a
mora mediante o pagamento referente a 81 (oitenta e uma) prestações
em atraso, vencidas de 10/04/2011 a 10/12/2017, no valor de
R$133.124,02 (cento e trinta e três mil, cento e vinte e quatro reais e
dois centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no
valor de R$166.473,77 (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e
setenta e três reais e setenta e sete centavos), que atualizado até 18/
02/2018, perfaz o valor de R206.364,12 (duzentos e seis mil, trezentos
e sessenta e quatro reais e doze centavos), cuja planilha com os
valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo
financiamento foi concedido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
para aquisição do imóvel localizado na Rua Aquiles Jovane nº 137,
esquina com a Rua Aurélio Alfieri, apartamento nº 83, Edifício
Quaresmeira, na Saúde – 21° Subdistrito, objeto de “Instrumento
Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura
Pública” devidamente registrado sob n° 5 na matrícula nº 148.210. O
pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis,
situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no
horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Fica o devedor
desde já advertido de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a
purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato,
promoverá, à vista da prova do pagamento, pela fiduciária, do imposto
de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da
propriedade do citado imóvel em nome da fiduciária, CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97,
após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de acordo
com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 24
de janeiro de 2018. O Oficial.                           30, 31/01 e 01/02/18

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
República Federativa do Brasil, a requerimento do ITAÚ UNIBANCO S/
A, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou interessar
possa que, ANGELA DENISE FRANCO, brasileira, divorciada,
empresária, RG nº 12.261.843-9-SSP/SP, CPF nº 031.651.538-84,
domiciliada nesta Capital, residente na Rua Loreto nº 61, Complemento
nº 211, Saúde, fica intimada a purgar a mora mediante o pagamento
referente a 11 (onze) prestações em atraso, vencidas de 04/03/2017 a
04/01/2018, no valor de R$227.320,56 (duzentos e vinte e sete mil,
trezentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos), e respectivos
encargos atualizado na data de hoje no valor de R$227.502,41 (duzentos
e vinte e sete mil, quinhentos e dois reais e quarenta e um centavos),
que atualizado até 21/04/2018, perfaz o valor de R$299.830,29 (duzentos
e noventa e nove mil, oitocentos e trinta reais e vinte e nove centavos),
cuja planilha com os valores diários para purgação de mora está nos
autos, cujo financiamento foi concedido pelo ITAÚ UNIBANCO S/A,
para aquisição do imóvel localizado na Rua Deputado Joaquim Libânio
nº 91, apartamento nº 171, Condomínio Duet Klabin, na Saúde – 21°
Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária
em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrado
sob n° 5 na matrícula nº 215.744. O pagamento haverá de ser feito no
14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua
Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das
12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última
publicação deste. Fica o devedor desde já advertido de que, decorrido
o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste
Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do
pagamento, pelo fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a
averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome
do fiduciário, ITAÚ UNIBANCO S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei
9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de
acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São
Paulo, 29 de janeiro de 2018. O Oficial. 30, 31/01 e 01/02/18

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
República Federativa do Brasil, a requerimento da VITACON 24
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, FAZ SABER, a todos que o
presente edital virem ou interessar possa que, ULYSSES AUGUSTUS
OLIVEIRA BRAGA RIVELLI, brasileiro, solteiro, maior, autônomo, RG
nº 36.797.858-1-SSP/SP, CPF nº 417.258.518-30, domiciliado nesta
Capital, residente na Rua das Camélias, nº 654, fica intimado a purgar
a mora mediante o pagamento referente a 16 (dezesseis) prestações
em atraso, vencidas de 15/10/2016 a 15/11/2017, no valor de
R$85.604,50 (oitenta e cinco mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta
centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor
de R$106.114,49 (cento e seis mil, cento e quatorze reais e quarenta e
nove centavos), que atualizado até 11/03/2018, perfaz o valor de
R$110.815,40 (cento e dez mil, oitocentos e quinze reais e quarenta
centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de mora
está nos autos, cujo financiamento foi concedido pela VITACON 24
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, para aquisição do imóvel
localizado na Rua General Chagas Santos nº 227 a 241, apartamento
studio 02 nº 105, localizado no 7º pavimento ou 10º andar do Condomínio
# Tag Decor, Saúde – 21° Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular
de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública”
devidamente registrado sob n° 3 na matrícula nº 218.341. O pagamento
haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado
nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das
9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias, a fluir após a última publicação deste. Fica o devedor desde já
advertido de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação
da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá,
à vista da prova do pagamento, pela fiduciária, do imposto de
transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da propriedade
do citado imóvel em nome do fiduciário, VITACON 24
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, nos termos do art.26, § 7º,
da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público
leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma
Lei. São Paulo, 26 de janeiro de 2018. O Oficial.   30, 31/01 e 01/02/18

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
República Federativa do Brasil, a requerimento da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou
interessar possa que, VALDINEI APARECIDO DICARES, brasileiro,
divorciado, gerente, RG nº 17.690.170-X-SSP/SP, CPF nº 093.688.798-
26, domiciliado nesta Capital, residente na Rua Apaura nº 90, Bloco 07,
aptº 04, Vila Silvia, fica intimado a purgar a mora mediante o pagamento
referente a 09 (nove) prestações em atraso, vencidas de 30/03/2017
a 30/11/2017, no valor de R$27.992,88 (vinte e sete mil, novecentos e
noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), e respectivos encargos
atualizado na data de hoje no valor de R$32.351,80 (trinta e dois mil,
trezentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), que atualizado
até 09/02/2018, perfaz o valor de R$36.327,26 (trinta e seis mil, trezentos
e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), cuja planilha com os
valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo
financiamento foi concedido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
para aquisição do imóvel localizado na Rua Isabel de Góis nº 08,
apartamento nº 21, localizado no 2º pavimento do Bloco 02, integrante
do Conjunto Residencial Jardim Botânico, na Saúde – 21° Subdistrito,
objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia
com Força de Escritura Pública” devidamente registrada sob n° 3 na
matrícula nº 159.566. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial
de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º
andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação
deste. Fica o devedor desde já advertido de que, decorrido o prazo de
15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro,
certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento,
pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação
da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome da fiduciária,
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art.26, § 7º, da Lei
9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de
acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São
Paulo, 24 de janeiro de 2018. O Oficial.         30, 31/01 e 01/02/18
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0340781-70. 
2009.8.26.0100(USU.1257)O(A) Doutor(a) Paulo César Ba-
tista dos Santos,MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara de Regis-
tros Públicos,do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o)(s) herdeiros do titular de domínio José Tabaco,a 
saber: Maria Antunes, José Antunes Tabaco, Maria Antunes 
Tabaco,Rosalina Antunes Silvares Tabaco Castro e s/m José 
Alves de Castro; aos confrontantes José Gomes da Costa, 
Edson Leonardo Poda e s/m Vilma Lourdes Caputo Poda, 
Banco A.E.Carvalho S/A,Rosane Oliveira Cerqueira Vaz,For-
mosa S/A Agricultura, Indústria e Comércio, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucesso-
res,que Maria das Dores Souza ajuizou ação de USUCAPI-
ÃO,visando a declaração de domínio sobre o imóvel localiza-
do na Rua Dr. Campos de Moura (antiga Rua Dois), nºs. 
312/316, Bairro de Artur Alvim, Vila Matilde, São Paulo/SP, 
com área de 298,62m², contribuinte nº 113.230.0020-7, 
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.   [30,31] 

Brasi lata S.A. Embalagens Metál icasBrasi lata S.A. Embalagens Metál icasBrasi lata S.A. Embalagens Metál icasBrasi lata S.A. Embalagens Metál icasBrasi lata S.A. Embalagens Metál icas
CNPJ nº 61.160.438/0001-21 - NIRE 35300057074

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/12/2017Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/12/2017Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/12/2017Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/12/2017Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/12/2017
Data:Data:Data:Data:Data: 15/12/2017,HorHorHorHorHora:a:a:a:a: 09h00,Local:Local:Local:Local:Local: sede social, Capital/SP. Presença:Presença:Presença:Presença:Presença:
Totalidade do Capital Social. Con Con Con Con Convvvvvocação:ocação:ocação:ocação:ocação: Dispensada nos termos da
Lei. Mesa:Mesa:Mesa:Mesa:Mesa: Amélia Ramos HelenoAmélia Ramos HelenoAmélia Ramos HelenoAmélia Ramos HelenoAmélia Ramos Heleno, Diretora Presidente, Tiago HelenoTiago HelenoTiago HelenoTiago HelenoTiago Heleno
ForteForteForteForteForte - Secretário. Foi aprovada por unanimidade a instalação do
Conselho de Administração, com o mandato para triênio  de 15 /12/
2017 a 14/12/2020, os seguintes: Conselheiros Titulares:Conselheiros Titulares:Conselheiros Titulares:Conselheiros Titulares:Conselheiros Titulares: AntônioAntônioAntônioAntônioAntônio
CarCarCarCarCarlos los los los los TTTTTeixeixeixeixeixeireireireireira Alva Alva Alva Alva Alvaresaresaresaresares, RG n° 3.567.689- 9 e CPF/MF n° 330.085.408-
30; Dante Prati Fávaro,Dante Prati Fávaro,Dante Prati Fávaro,Dante Prati Fávaro,Dante Prati Fávaro, RG  n° 4.998.751 e CPF/MF n° 045.661.208-
48; Denise Duarte DamianiDenise Duarte DamianiDenise Duarte DamianiDenise Duarte DamianiDenise Duarte Damiani, RG n° 9.058.883, e CPF/MF n°
032.952.628-61; Gabriel Heleno ZaraguetaGabriel Heleno ZaraguetaGabriel Heleno ZaraguetaGabriel Heleno ZaraguetaGabriel Heleno Zaragueta,  RG n° 28.334.466- 0 e
CPF/MF n° 287.807.098-42; Alexandre GonçalvesAlexandre GonçalvesAlexandre GonçalvesAlexandre GonçalvesAlexandre Gonçalves,  RG 8.415.806-
2 e CPF/MF  n° 934.169.708-53; José Roberto Securato Júnior José Roberto Securato Júnior José Roberto Securato Júnior José Roberto Securato Júnior José Roberto Securato Júnior, RG
n° 18.608.163 e CPF/MF nº 256.724.518-96 e Rivaldo Petean JúniorRivaldo Petean JúniorRivaldo Petean JúniorRivaldo Petean JúniorRivaldo Petean Júnior,
RG 13.566.734-3 e CPF/MF n° 043.117.848-80. ConselheirosConselheirosConselheirosConselheirosConselheiros
SuplentesSuplentesSuplentesSuplentesSuplentes: Lucas Heleno Forte,Lucas Heleno Forte,Lucas Heleno Forte,Lucas Heleno Forte,Lucas Heleno Forte,RG 33.366.658-6 e CPF/MF n°
298.221.458-02, SidneSidneSidneSidneSidney y y y y TTTTTeixeixeixeixeixeireireireireira Alva Alva Alva Alva Alvares Netoares Netoares Netoares Netoares Neto, RG n° 27.122.714-X,e
CPF/MF n° 292.677.968-28; José Maria GrançoJosé Maria GrançoJosé Maria GrançoJosé Maria GrançoJosé Maria Granço, RG n° 7.693.694-
6 e CPF/MF n° 714.886.508-53 e Carlos Zenhiti SasakiCarlos Zenhiti SasakiCarlos Zenhiti SasakiCarlos Zenhiti SasakiCarlos Zenhiti Sasaki, RG nº
10.912.693 e CPF/MF n° 007.426.228-94. Os  conselheiros eleitos,
Titulares e Suplentes declaram-se Desimpedidos para o exercício do
cargo. Encerrou os trabalhos. Tiago Heleno Forte - Secretário; Edson
Moser OAB 73306. SP 15/12/2017. Jucesp nº 38.231/18-9 em 17/01/
2018. Flavia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral

Breda Transportes e Serviços S.A.
CNPJ/MF nº 05.160.935/0001-59 – NIRE 35.300.198.565

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de julho de 2016
Data, Hora e Local: Em 11 de julho de 2016, às 10 horas, na sede social da Breda Transportes e Serviços S.A., 
localizada na Av. Dom Jaime de Barros Câmara, nº 300, bairro Planalto, na cidade de São Bernardo do Campo, estado de 
São Paulo, CEP 09895-400 (“Companhia”). Publicação do Edital de Convocação: Dispensada a publicação do Edital 
de Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Livro de Presença: Instalou-se a presente Assembleia 
Geral Extraordinária em primeira convocação, reunindo-se a totalidade dos acionistas, representantes da totalidade do 
capital social da Companhia. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Maria Zélia Rodrigues 
de Souza França, que convidou a mim, Paulo Sérgio Coelho, para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Exame e dis-
cussão sobre: (i) a participação da Companhia no processo de Licitação promovido pela Agência Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (“ARTESP”), para a Concessão de serviços de transporte público 
regular intermunicipal de passageiros, via formação ou não de consórcio, inclusive como Consorciada Líder; e, uma vez 
aprovada deliberar sobre: (ii) a contratação e/ou prestação de garantias para a referida Licitação; (iii) a autorização aos 
Diretores para a prática de todos e quaisquer atos necessários a tal participação em nome da Companhia, em quaisquer 
fases da Licitação; e, por fim, no caso de formação de consórcio, deliberar sobre: (iv) a celebração de compromissos 
de constituição de consórcio e documentos correlatos; e, (v) a autorização para a Consorciada Líder, para representar 
o Consórcio perante o Estado de São Paulo, a ARTESP e perante todo e qualquer terceiro que, de alguma forma, esteja 
relacionado à Licitação, caso a Companhia não seja nomeada para tanto. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Por 
unanimidade de votos, os acionistas representando a totalidade do capital social após exame e discussão, autorizaram: 
(i) a participação da Companhia no processo de Licitação promovido pela Agência Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (“ARTESP”), para a Concessão de serviços de transporte público regular 
intermunicipal de passageiros, via formação ou não de consórcio, inclusive como Consorciada Líder. Em razão da aprovação 
no item anterior, os acionistas, também autorizaram por unanimidade: (ii) a contratação e/ou prestação de garantias para 
a referida Licitação; (iii) a prática pelos Diretores de todos e quaisquer atos necessários a tal participação, em nome da 
Companhia, em quaisquer fases da Licitação; e, por fim, no caso de formação de consórcio, a totalidade dos acionistas 
(iv) autorizou a celebração de compromissos de constituição de consórcio e documentos correlatos; e, (v) autorizou a 
Consorciada Líder para representar o Consórcio, perante o Estado de São Paulo, a ARTESP e perante todo e qualquer terceiro 
que, de alguma forma, esteja relacionado à Licitação, podendo, para tanto, praticar todos e quaisquer atos necessários 
para a correta e adequada representação desta Promitente Consorciada durante a Licitação e por todo o prazo de vigência 
do Consórcio, respeitadas as disposições do Edital e da legislação aplicável, caso a Companhia não seja nomeada para 
tanto. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrado os trabalhos, suspendendo a sessão 
para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada em sua integralidade, foi assinada pela totalidade 
dos acionistas da Companhia, sendo eles: Comporte Participações S.A., representada pelos Srs. Maria Zélia Rodrigues de 
Souza França e Paulo Sérgio Coelho; Viação Piracicabana S.A., representada pelos Srs. Maria Zélia Rodrigues de Souza 
França e Paulo Sérgio Coelho; e, Glarus Serviços, Tecnologia e Participações Ltda., representada pelos Srs. Maria Zélia 
Rodrigues de Souza França e Paulo Sérgio Coelho, por mim Secretário, Paulo Sérgio Coelho e pela Presidente – Maria 
Zélia Rodrigues de Souza França. A presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. São Bernardo do 
Campo, 11 de julho de 2016. Mesa: Maria Zélia Rodrigues de Souza França – Presidente; Paulo Sérgio Coelho – Secretário. 
Acionistas Presentes: Comporte Participações S.A., p.p. Maria Zélia Rodrigues de Souza França, Paulo Sérgio Coelho; 
Viação Piracicabana S.A., p.p. Maria Zélia Rodrigues de Souza França, Paulo Sérgio Coelho; Glarus Serviços, Tecnologia 
e Participações Ltda. p.p. Maria Zélia Rodrigues de Souza França, Paulo Sérgio Coelho. Junta Comercial do Estado de 
São Paulo. Certifico o registro sob o nº 326.554/16-6 em 21/07/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Breda Transportes e Serviços S.A.
CNPJ/MF nº 05.160.935/0001-59 – NIRE 35.300.198.565

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 17 de maio de 2017
Data, Hora e Local: Realizada no dia 17 de maio de 2017, às 10 horas, na sede social da Breda Transportes e Serviços 
S.A., localizada na Av. Dom Jaime de Barros Câmara, nº 300, bairro Planalto, na cidade de São Bernardo do Campo, 
estado de São Paulo, CEP 09895-400 (“Companhia”). Convocação: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, 
nos termos do artigo 133, § 4º da Lei 6.404/76. Livro de Presença: Instalou-se a presente Assembleia Geral Ordinária 
em primeira convocação, reunindo-se a totalidade dos acionistas, representantes da totalidade do capital social da 
Companhia. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Maria Zélia Rodrigues de Souza França, 
que convidou a mim, Paulo Sérgio Coelho, para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: (i) Examinar, deliberar e votar as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2016; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro 
líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e, ao final (iii) ratificar a distribuição do lucro apurado nos exercícios 
anteriores. Deliberações: Declarada aberta a sessão, a presidente da mesa informou aos acionistas sobre a alteração do 
jornal utilizado pela Companhia para as publicações ordenadas pela Lei 6.404/76, de “Empresas & Negócios”, Para “Jornal 
O DIA SP”. Por conseguinte, os acionistas ratificaram de forma unânime, a publicação das Demonstrações Financeiras, 
acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado 
em 31/12/2016, realizada nos jornais “Jornal O DIA SP”, página nº 08, edição do dia 26 de abril de 2017 e “Diário Oficial 
Empresarial”, página nº 99, edição do dia 26 de abril de 2017, conforme cópias anexas a presente ata. Adicionalmente, 
foi procedida a leitura das demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes. (i) Dando sequência, a 
presidente da mesa ofereceu os esclarecimentos necessários e, em seguida os acionistas discutiram e após aprovaram 
por unanimidade, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo 
de Caixa e do Valor Adicionado, todos referentes ao exercício social findo em 31/12/2016. (ii) Ato contínuo, os acionistas 
deliberaram sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos e, a seguir, também aprovaram 
por unanimidade que o saldo do Lucro Líquido deste exercício social, no valor de R$4.042.769,56 (quatro milhões, 
quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), já considerado a dedução da reserva 
legal no valor de R$283.703,13 (duzentos e oitenta e três mil, setecentos e três reais e treze centavos) e a antecipação dos 
dividendos realizada de forma proporcional e de acordo com a participação no capital social da Companhia, no valor de 
R$1.347.589,86 (um milhão, trezentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos); 
não será distribuído, ficará retido para deliberação em momento oportuno. (iii) Ao final, os acionistas ratificaram de 
forma unânime a distribuição parcial do lucro apurado nos exercícios anteriores, acumulado até o exercício de 2015, 
de forma proporcional aos acionistas e de acordo com a participação no capital social da Companhia, no valor total de 
R$39.380.116,02 (trinta e nove milhões, trezentos e oitenta mil, cento e dezesseis reais e dois centavos). Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrado os trabalhos, suspendendo a sessão para que se lavrasse a 
presente ata, que depois de lida e aprovada em sua integralidade, foi assinada pela totalidade dos acionistas da Companhia, 
quais sejam: Comporte Participações S/A., representada pelos Srs. Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sérgio 
Coelho; Viação Piracicabana S.A., representada pelos Srs. Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sérgio Coelho; e, 
Glarus Serviços, Tecnologia e Participações Ltda., representada pelos Srs. Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo 
Sérgio Coelho; por mim Secretário, Paulo Sérgio Coelho e pela Presidente – Sra. Maria Zélia Rodrigues de Souza França. A 
presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo (SP), 17 de maio de 2017. 
Assinaturas: Mesa: Maria Zélia Rodrigues de Souza França, Presidente; Paulo Sérgio Coelho, Secretário. Acionistas 
Presentes: Comporte Participações S/A. p.p. Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sérgio Coelho; Viação 
Piracicabana S.A. p.p. Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sérgio Coelho; Glarus Serviços, Tecnologia e 
Participações Ltda. p.p. Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sérgio Coelho. JUCESP – Certifico o registro sob 
o nº 280.341/17-9 em 19/06/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

RAFAEL ALCINDO DE LIMA E MARCIA MARIA TORRANO COELHO, SENDO O PRETENDENTE:
SOLTEIRO, DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS, NASCIDO EM 14/02/1991, NATURAL DE SÃO PAULO/
SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO/SP, FILHO DE MARONEUDO DE LIMA E DE REJANE
ALCINDA DE LIMA; E A PRETENDENTE: SOLTEIRA, DO LAR, NASCIDA EM 11/12/1991, NATURAL DE
SÃO PAULO/SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO/SP, FILHA DE HELIO JOSÉ DE FREITAS
COELHO E DE AURELIA MARIA TORRANO COELHO.

JULIVAL DE SOUZA FILHO E WANY KAROLINE BARBOSA DE ALMEIDA, SENDO O PRETENDENTE:
SOLTEIRO, CONTABILISTA, NASCIDO EM 09/03/1990, NATURAL DE IPIAÚ/BA, RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO/SP, FILHO DE JULIVAL DE SOUZA E DE MARIA NILZA ROSA DE
JESUS; E A PRETENDENTE: SOLTEIRA, ESTUDANTE, NASCIDA EM 07/03/2000, NATURAL DE BELÉM/
PA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO/SP, FILHA DE JOSE AUGUSTO GARCIA DE ALMEIDA
E DE LIDIANE KELLY BARBOSA DE ALMEIDA.

JOÃO VÍTOR LAMBERTE E RAFAELA DO CARMO EVANGELISTA FERREIRA, SENDO O
PRETENDENTE: SOLTEIRO, REPOSITOR, NASCIDO EM 12/08/1999, NATURAL DE ITARARÉ/SP,
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO/SP, FILHO DE ADIMIR LAMBERTE E DE JACINE
RODRIGUES LAMBERTE; E A PRETENDENTE: SOLTEIRA, DO LAR, NASCIDA EM 17/11/1999,
NATURAL DE SÃO PAULO/SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO/SP, FILHA DE LUCIANO
EVANGELISTA FERREIRA E DE FLAVIA ROSANGELA DO CARMO.

DOUGLAS XAVIER PEREIRA E GRACIELLE DA SILVA RAMOS, SENDO O PRETENDENTE:
SOLTEIRO, TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NASCIDO EM 26/09/1984, NATURAL DE SÃO PAULO/SP,
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO/SP, FILHO DE LUIZ PEREIRA E DE CLARICE XAVIER
PEREIRA; E A PRETENDENTE: IGNORADO, COZINHEIRA, NASCIDA EM 25/10/1985, NATURAL DE
ILHÉUS/BA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO/SP, FILHA DE AZUIR HERMANO RAMOS
E DE GILCELIA NASCIMENTO DA SILVA.

RONY DE JESUS E JOSEANE ELIZABETH MARTA, SENDO O PRETENDENTE: SOLTEIRO, GERENTE,
NASCIDO EM 15/10/1983, NATURAL DE SÃO PAULO/SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO/
SP, FILHO DE E DE ELDIRA ROSA DE JESUS; E A PRETENDENTE: SOLTEIRA, COZINHEIRA, NASCIDA
EM 01/07/1985, NATURAL DE SÃO PAULO/SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO/SP, FILHA
DE SINVAL GERALDO MARTA E DE ELIZABETH RIBEIRO MARTA.

ALEXANDRE DE MAGALHÃES LAGE E DA JUNG HA, SENDO O PRETENDENTE: SOLTEIRO,
PROGRAMADOR, NASCIDO EM 16/09/1993, NATURAL DE ITAMARAJU/BA, RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO/SP, FILHO DE WALNEY SANTANA LAGE E DE MARLANE OLIVEIRA
DE MAGALHÃES; E A PRETENDENTE: SOLTEIRA, GERENTE DE VENDAS, NASCIDA EM 17/02/1992,
NATURAL DE COREIA DO SUL/SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO/SP, FILHA DE DAE
SUNG HA E DE KYEONGSUK KWON.

ANTONIO CARLOS RESENDE RODRIGUES E VICTORIA JANUARIO DO NASCIMENTO, SENDO O
PRETENDENTE: SOLTEIRO, AUTONOMO, NASCIDO EM 02/10/1995, NATURAL DE SÃO PAULO/SP,
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO/SP, FILHO DE JOSE ELY RODRIGUES E DE NADIR
APARECIDA RESENDE RODRIGUES; E A PRETENDENTE: SOLTEIRA, DO LAR, NASCIDA EM 29/07/
1997, NATURAL DE SÃO PAULO/SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO/SP, FILHA DE JOSÉ
CICERO DO NASCIMENTO E DE MARLI APARECIDA JANUARIO RIBEIRO.

LUAN LUCAS MACENA GONÇALVES E ALICE PEREIRA ANUNCIAÇÃO, SENDO O PRETENDENTE:
SOLTEIRO, AUTÔNOMO, NASCIDO EM 29/10/1999, NATURAL DE RECIFE/PE, RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO/SP, FILHO DE VALDENIO MENDES GONÇALVES E DE JULIANA
MACENA DE FREITAS; E A PRETENDENTE: DIVORCIADA, AJUDANTE DE NUTRIÇÃO, NASCIDA
EM 10/10/1982, NATURAL DE SÃO PAULO/SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO/SP, FILHA
DE JOSÉ SANTANA DA ANUNCIAÇÃO E DE DELMA RODRIGUES PEREIRA.

JONATAN RIBEIRO DOS SANTOS E NILMARA DE LIRA SILVA, SENDO O PRETENDENTE: SOLTEIRO,
GARÇOM, NASCIDO EM 16/09/1999, NATURAL DE SÃO PAULO/SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO/SP, FILHO DE JONAS LOPES DOS SANTOS E DE NEUSA DE SOUZA RIBEIRO; E A PRETENDENTE:
SOLTEIRA, AGRICULTORA, NASCIDA EM 17/05/1999, NATURAL DE BUÍQUE/PE, RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO/SP, FILHA DE ERIVALDO BRITO DA SILVA E DE QUITÉRIA DE LIRA SILVA.

GIDALSON DE FREITAS E FRANCISCA SANTOS ALMEIDA, SENDO O PRETENDENTE: SOLTEIRO,
MOTORISTA, NASCIDO EM 28/10/1961, NATURAL DE SÃO PAULO/SP, RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO/SP, FILHO DE CATARINO DE FREITAS E DE LUZIA APARECIDA DE FREITAS; E A
PRETENDENTE: SOLTEIRA, DO LAR, NASCIDA EM 30/09/1976, NATURAL DE CANINDÉ/CE,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO/SP, FILHA DE RAIMUNDO RODRIGUES DE ALMEIDA
E DE MARIA ANTONIETA ONOFRE DOS SANTOS ALMEIDA.

DANILO LASSIE E MIRIÃ PEREIRA SILVA CARDOSO, SENDO O PRETENDENTE: SOLTEIRO,
TORNEIRO MECÂNICO, NASCIDO EM 24/09/1979, NATURAL DE TABOÃO DA SERRA/SP, RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO/SP, FILHO DE JOÃO DACIO LASSIE E DE MARIA NEUZA SANTOS
LASSIE; E A PRETENDENTE: SOLTEIRA, CONSULTORA DE NEGÓCIOS, NASCIDA EM 29/03/1985,
NATURAL DE SÃO PAULO/SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO/SP, FILHA DE MIGUEL
CONSTANTINO CARDOSO E DE NOEMIA PEREIRA SILVA CARDOSO.

FELIPE MENDES DE OLIVEIRA E KAROLINE DOS SANTOS ARAÚJO, SENDO O PRETENDENTE:
SOLTEIRO, ESCOLHEDOR, NASCIDO EM 14/04/1986, NATURAL DE SÃO PAULO/SP, RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO/SP, FILHO DE LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA E DE CLOTILDE MENDES
FARIA DE OLIVEIRA; E A PRETENDENTE: SOLTEIRA, ASSISTENTE DE FATURAMENTO, NASCIDA
EM 26/01/1989, NATURAL DE SÃO PAULO/SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO/SP, FILHA
DE OSTEVAL LOURENÇO DE ARAUJO E DE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS ARAÚJO.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE CAPÃO REDONDO
OFICIAL - CLAUDINEI JOSÉ PIRES

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1012497-40.2016.8.26.0011. O Dr. Régis Rodrigues Bonvicino, Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, Faz Saber a Celso Tabarrani 01421236842 (CNPJ.
22.722.382/0001-08) e Celso Tabarrani (CPF. 014.212.368-42), que Banco Bradesco S/A (CNPJ. 60.746.948/0001-
12) lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 51.026,20 (fevereiro de 2017), representada pelo
Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças n° 10231676. Estando os executados em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em
que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem 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. Será o presente, afixado e publicado. SP, 13/12/2017.

                            JORNAL “ O DIA ”   31 / 01  +  01 / 02 / 2018

31/01 e 01/02

Processo 1013160-81.2014.8.26.0100 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC BanK Brasil
S/A - Banco Múltiplo - EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1013160-81.2014.8.26.0100. Classe: Assunto:Execução
de Título Extrajudicial - Contratos Bancários. Exeqüente: HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo. Executado:CANAA
PROMOÇOES E EVENTOS LTDA e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013160-
81.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) CANAA PROMOÇOES E EVENTOS LTDA, CNPJ
04.002.139/0001-25 E LEANDRO DE OLIVEIRA BERNAL, Brasileiro, Empresário, RG 170425307, CPF 118.415.718-
90, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de HSBC BanK Brasil S/A - Banco
Múltiplo, objetivando a quantia de R$ 83.507,93 (fevereiro de 2014), representada pelo Instrumento Particular de
Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças n° 1167-03563-29. Estando o executado
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado,
ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer
que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um
por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de janeiro de 2018.

                             JORNAL “ O DIA ”   31 / 01  +  01 / 02 / 2018

31/01 e 01/02

Comarca: de São Paulo - SP. 2ª Vara Cível. Cartório do 2º Ofício Cível. FOROS REGIONAIS SÃO MIGUEL PAULISTA. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019273-96.2013.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
ELANIA DAS NEVES DE OLIVEIRA DUEVAL, Brasileiro, CPF 859.344.374-53, Rua Serafim Poli, 375, Jardim Andarai, CEP 02169-
010, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de HSBC Bank Brasil S/A Banco
Múltiplo, alegando em síntese: que é credor da requerida na quantia de R$ 8.011,42 (fls. 194) referente a cédula de crédito bancário
com alienação fiduciária relativo ao veículo de marca Renault, modelo CLIO CAM 10H3P, ano 2012, cor preta, placa FAN5320,
datado de 20/06/2012 (fls. 17), tendo a ré deixado de efetuar os pagamentos a partir da fatura nº 06, que resultou em ação de
busca e apreensão, convertida em ação de execução de título extrajudicial, ante a não localização do bem. Encontrando-se a ré
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL para em 3 dias, pagar a quantia referida na inicial, corrigida
monetariamente e acrescida de juros até a data do depósito judicial. Em caso de pagamento, fixados os honorários advocatícios
em 10% do valor do débito atualizado com os acréscimos legais (Art.Igos 827, § 1º e 829, ambos do C.P.C.). O devedor, ainda, poderá
apresentar embargos, no prazo de 15 dias, independentemente de estar seguro o juízo, ou se o quiser e no mesmo prazo, poderá
optar pelo parcelamento da dívida. Nesta hipótese deverá, reconhecendo o crédito exigido, depositar 30% do valor da execução
(inclusive custas e honorários), pagando o restante em até 06 parcelas consecutivas, vencendo-se a primeira destas em 30 dias a
contar do depósito da primeira, e as demais em igual dia, dos meses subseqüentes, acrescidas de correção monetária e juros de
mora de 1% ao mês (art. 916 do CPC), sob pena de penhora e avaliação de bens. Os prazos de 3 e 15 dias fluirão após o decurso
do prazo do presente edital, que será afixado e publicado na forma da lei. Será o presente edital publicado na forma da lei.

                                 JORNAL “ O DIA ”    31 / 01 + 01 / 02 / 2018

31/01 e 01/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital. PROCESSO Nº 1090185-39.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Anna Paula Dias da Costa, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GOLDEN PLANEJADOS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA, CNPJ
13.051.851/0001-05, Rua Pinheiro Guimaraes, 486, sala 7/8, Parque da Vila Prudente, CEP 03141-030, São Paulo
- SP; SR. LEANDRO CARDOSO ALONSO, brasileiro, estado civil desconhecido, empresário, inscrito no CPF/MF sob
nº 276.498.248-88, residente e domiciliado a Rua Secundino Domingues, nº 521, CEP: 03223-110, São Paulo/SP,
SR. ADENILSON DE SOUZA SANTANA, brasileiro, estado civil desconhecido, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº
872.916.905-44, residente e domiciliado a Avenida Engenheiro Thomaz Magalhães , nº 225, Sitio da Figueira, CEP:
03211-020, São Paulo/SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de ITAU
UNIBANCO S.A., para cobrança de R$ 168.396,00 (set/2015), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito
Bancário nº 11173-000037800472112. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, paguem o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o
pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após
o prazo supra, para oferecerem embargos, facultando as executadas nesse prazo, reconhecendo o crédito do
exeqüente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento
do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado
curador especial em caso de revelia (art. 257 § - IV). Não sendo apresentado embargos à execução à presente 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 ’    31 / 01 + 01 / 02 / 2018

31/01 e 01/02

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

ALEX PEREIRA BRUNO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (26/04/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE PAULO BRUNO E DE MARIA JOSÉ PEREIRA BRUNO. KARINA GARCIA GORDON, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SANTO ANDRÉ, SP NO DIA (16/02/
1991), RESIDENTE E DOMICILIADA SANTO ANDRÉ, SP, FILHA DE VALTECIR JOSÉ GORDON E DE
KATIA GUERRERO GARCIA GORDON.

RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SOLDADOR, NASCIDO
EM ITANHAÉM, SP NO DIA (05/06/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSE CARLOS FERREIRA E DE NOEMIA DOS SANTOS SILVA. SAMANTTA DIAS DE
OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO CAETANO
DO SUL, SP NO DIA (09/04/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA ITAQUAQUECETUBA, SP, FILHA DE
JOACI COUTO DE OLIVEIRA E DE MARISTELA MACEDO DIAS.

HÉLIO SOUZA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TECNICO DE FIBRA OTICA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/11/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE LOURIVAL DA SILVA E DE AURELICE SOUZA DA SILVA. CIBELE
RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO SUPERVISORA DE ESCRITORIO, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/10/1975), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE WAGNER RODRIGUES E DE ANA MARIA AUGUSTO RODRIGUES.

FABIO FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO GRAFICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/07/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JORGE GONÇALVES PEREIRA E DE ADALGISA FRANCISCA PEREIRA.
ANA PAULA MORENO CALDAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA FINANCEIRO,
NASCIDA EM SALVADOR, BA NO DIA (05/04/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE RAIMUNDO SERGIO CALDAS E DE JOSENETE DA PURIFICAÇÃO
MORENO CALDAS.

ELZO CINTRA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA TRIBUTARIO, NASCIDO
EM IPIRÁ, BA NO DIA (19/09/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ELSON GOMES SANTOS E DE NORMACI CINTRA SANTOS. BRUNA GRAZIELLI DE
FREITAS BARBOSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO
PESSOAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/08/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCELO DA SILVA BARBOSA E DE APARECIDA DE FREITAS.

RICHARD ROLIM CAMPOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MECANICO DE
REFRIGERAÇÃO, NASCIDO EM ARUJÁ, SP NO DIA (27/05/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE SEVERINO IZAIAS CAMPOS FILHO E DE ROSILENE ROLIM
CAMPOS. MICHELY KELLY ALBERTO SOARES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OFICIAL
DE SAUDE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/06/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDILSON HONORATO SOARES E DE NAIR ALBERTO SOARES.

EDMILSON NERES DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GARÇON, NASCIDO EM
QUEIMADAS, BA NO DIA (20/09/1966), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ROQUE JOSÉ DOS SANTOS E DE EURITA NERES DOS SANTOS. GILDETH
GONÇALVES DE SOUZA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
NASCIDA EM ECOPORANGA, ES NO DIA (04/07/1970), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE SILAS GONÇALVES BELO E DE MARIA DA GLÓRIA SOUZA GONÇALVES.

WILLIAM RODRIGUES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MONITOR ESCOLAR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/06/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE DURVAL FIRMINO DA SILVA E DE MARIA APARECIDA RODRIGUES DA
SILVA. THAINA MARQUES DE MELO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/09/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE DANIELLE MARQUES DE MELO.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL - PEDRO VITOR BARBAROTO RIBEIRO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

3258-1822
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Breda Transportes e Serviços S.A. 
CNPJ/MF nº 05.160.935/0001-59 – NIRE 35.300.198.565

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de novembro de 2017
1. Data, Hora e Local: Em 28 de novembro de 2017, às 10 horas, na sede social da Breda Transportes e Serviços S.A., 
localizada na Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, nº 300, Planalto, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São 
Paulo, CEP 09895-400 (“Companhia”). 2. Publicação do Edital de Convocação: Dispensada a publicação do Edital de 
Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. 3. Livro de Presença: Instalou-se a presente Assembleia Geral 
Extraordinária em primeira convocação, reunindo-se a totalidade dos acionistas, representantes da totalidade do capital 
social da Companhia. 4. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Efraim Neves da Silva, que 
convidou a mim, Sr. Paulo Sérgio Coelho, para secretariar os trabalhos. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração do 
objeto social da Companhia para atender aos novos interesses sociais. 6. Deliberações Tomadas por Unanimidade: 
Declarada aberta a sessão, o Presidente iniciou os trabalhos e, depois de discutido o assunto previsto na ordem do dia e 
oferecidos os esclarecimentos necessários, os acionistas, por unanimidade, aprovaram a alteração do objeto social da 
Companhia para fazer constar o transporte de escolares. Em razão da aprovação da matéria, o artigo 2º do Estatuto Social 
passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 2º – A Companhia tem como objeto principal o transporte público 
coletivo de passageiros, por meio de ônibus, movido a diesel, biodiesel, com energia elétrica e alternativa, “BRT – Bus Rapid 
Transit”, micro-ônibus e vans, sejam em linhas regulares ou sob forma de fretamento contínuo ou eventual, em qualquer 
parte do território nacional, sendo este transporte de forma municipal, metropolitano, intermunicipal, interestadual ou 
internacional, nas modalidades rodoviário, urbano e suburbano; prestação de serviços de transporte turístico e transporte 
terrestre de superfície previsto na legislação em vigor; transporte de escolares; transporte de passageiros no interior dos 
aeroportos, transporte de valores, seja numerário em espécie, cheques, bilhetes de metrô, passes escolares e integrais e 
vales transporte; exercendo ainda as atividades de importação e exportação de mercadorias em geral, inclusive veículos, 
peças e acessórios; venda de bilhetes de viagens para qualquer finalidade; exploração de guichê de venda de passagens 
de ônibus; transporte coletivo urbano e suburbano com venda antecipada de Vales Transporte, Passes Público e Escolar; 
transporte rodoviário de cargas e encomendas em geral, inclusive de petróleo e seus derivados a granel; locação de veícu-
los (não se trata de leasing); ressolagem de pneus; transporte ferroviário urbano, suburbano, intermunicipal e interestadual 
de passageiros por trem de superfície, inclusive nas regiões metropolitanas, cidades e aglomerados urbanos que justifiquem 
a existência desses serviços; transporte ferroviário de alta velocidade de passageiros; transporte metroviário; transporte de 
passageiros por meio de VLP – Veículo Leve Sobre Pneus e VLT – Veículo Leve Sobre Trilhos, bem como, transporte sobre 
monotrilho; exploração de postos de serviços rodoviários com lavagem, lubrificação, borracharia, serviços de oficina em 
geral, para atender veículos da companhia e de terceiros; exploração de terminais rodoviários e ferroviários; locação de 
equipamentos relacionados ao transporte; locação de espaço em bens e locais fixos e móveis, bem como, em veículos em 
geral, próprios ou de terceiros, para veiculação ou outros fins não proibidos por normas expressas; operação de embarcações 
e transporte hidroviário (aquaviário) de veículos, passageiros e cargas nacional e internacional, fretamento de embarcações 
para apoio em obras de engenharia e turismo, com comercialização de passes, arrecadação de tarifas e administração; 
serviços de processamento de dados; podendo ainda participar em outras sociedades, seja na qualidade de quotista ou 
acionista, bem como, unir-se mutuamente com outras empresas para assumir outras atividades e encargos, na modalidade 
de associação e/ou consórcio de empresas.”. Ao final, os acionistas decidiram pela consolidação do Estatuto Social, o qual 
passa a fazer parte integrante da presente ata, como seu Anexo I. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
deu por encerrado os trabalhos, suspendendo a sessão para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada 
em sua integralidade, foi assinada pela totalidade dos acionistas da Companhia, quais sejam: Comporte Participações S/A, 
representada por José Efraim Neves da Silva e Paulo Sérgio Coelho; Glarus Serviços, Tecnologia e Participações Ltda, 
representada por José Efraim Neves da Silva e Paulo Sérgio Coelho; e Viação Piracicabana S/A, representada por José Efraim 
Neves da Silva e Paulo Sérgio Coelho; por mim Secretário, Paulo Sérgio Coelho; e pelo Presidente – José Efraim Neves da 
Silva. A presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo (SP), 28 de novembro 
de 2017. José Efraim Neves da Silva – Presidente; Paulo Sérgio Coelho – Secretário. Acionistas presentes: Comporte 
Participações S/A. José Efraim Neves da Silva e Paulo Sérgio Coelho; Viação Piracicabana S/A. José Efraim Neves da 
Silva e Paulo Sérgio Coelho; Glarus Serviços, Tecnologia e Participações Ltda. José Efraim Neves da Silva e Paulo Sérgio 
Coelho. Anexo I – Estatuto Social. Capítulo I – Denominação, Sede, Foro, Prazo de Duração e Objeto. Artigo 1º – A 
Breda Transportes e Serviços S.A. é uma sociedade por ações, que se regerá pelas leis e usos do comércio, por este 
Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º – A Companhia tem como objeto principal o transporte público 
coletivo de passageiros, por meio de ônibus, movido a diesel, biodiesel, com energia elétrica e alternativa, “BRT – Bus Rapid 
Transit”, micro-ônibus e vans, sejam em linhas regulares ou sob forma de fretamento contínuo ou eventual, em qualquer 
parte do território nacional, sendo este transporte de forma municipal, metropolitano, intermunicipal, interestadual ou 
internacional, nas modalidades rodoviário, urbano e suburbano; prestação de serviços de transporte turístico e transporte 
terrestre de superfície previsto na legislação em vigor; transporte de escolares; transporte de passageiros no interior dos 
aeroportos, transporte de valores, seja numerário em espécie, cheques, bilhetes de metrô, passes escolares e integrais e 
vales transporte; exercendo ainda as atividades de importação e exportação de mercadorias em geral, inclusive veículos, 
peças e acessórios; venda de bilhetes de viagens para qualquer finalidade; exploração de guichê de venda de passagens 
de ônibus; transporte coletivo urbano e suburbano com venda antecipada de Vales Transporte, Passes Público e Escolar; 
transporte rodoviário de cargas e encomendas em geral, inclusive de petróleo e seus derivados a granel; locação de veícu-
los (não se trata de leasing); ressolagem de pneus; transporte ferroviário urbano, suburbano, intermunicipal e interestadual 
de passageiros por trem de superfície, inclusive nas regiões metropolitanas, cidades e aglomerados urbanos que justifiquem 
a existência desses serviços; transporte ferroviário de alta velocidade de passageiros; transporte metroviário; transporte de 
passageiros por meio de VLP – Veículo Leve Sobre Pneus e VLT – Veículo Leve Sobre Trilhos, bem como, transporte sobre 
monotrilho; exploração de postos de serviços rodoviários com lavagem, lubrificação, borracharia, serviços de oficina em 
geral, para atender veículos da companhia e de terceiros; exploração de terminais rodoviários e ferroviários; locação de 
equipamentos relacionados ao transporte; locação de espaço em bens e locais fixos e móveis, bem como, em veículos em 
geral, próprios ou de terceiros, para veiculação ou outros fins não proibidos por normas expressas; operação de embarcações 
e transporte hidroviário (aquaviário) de veículos, passageiros e cargas nacional e internacional, fretamento de embarcações 
para apoio em obras de engenharia e turismo, com comercialização de passes, arrecadação de tarifas e administração; 
serviços de processamento de dados; podendo ainda participar em outras sociedades, seja na qualidade de quotista ou 
acionista, bem como, unir-se mutuamente com outras empresas para assumir outras atividades e encargos, na modalidade 
de associação e/ou consórcio de empresas. Artigo 3º – A Companhia tem sede e foro na Avenida Dom Jaime de Barros 
Câmara, nº 300, Planalto, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09895-400, podendo criar e 
extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no 
exterior, mediante deliberação em Assembleia Geral. Artigo 4º – O prazo de duração da Companhia é indeterminado. 
Capítulo II – Capital Social e Ações. Artigo 5º – O capital social subscrito da Companhia é de R$ 120.369.497,60 (cento 
e vinte milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), dividido em 
17.151.065 (dezessete milhões, cento e cinquenta e uma mil e sessenta e cinco) ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal. § 1º – As ações da Companhia serão nominativas, facultada a adoção da forma escritural, em conta de depósito 
mantida em nome de seus titulares, junto à instituição financeira, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de 
que trata o parágrafo 3º do artigo 35 da Lei nº 6.404/76. § 2º – A cada ação ordinária corresponde um voto nas Assembleias 
Gerais. § 3º – Na hipótese de retirada de acionistas, o montante a ser pago pela Companhia a título de reembolso pelas 
ações detidas pelos acionistas que tenham exercido direito de retirada, nos casos autorizados por lei, deverá corresponder 
ao valor econômico de tais ações, a ser apurado de acordo com o procedimento de avaliação aceita pela Lei nº 9.457/97, 
sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial apurado de acordo com o artigo 45 da Lei nº 6.404/76. § 4º – Qualquer 
acionista que desejar transferir ou de qualquer forma alienar suas ações (a “Parte Ofertante”), direta ou indiretamente, deverá 
antes oferecê-las aos demais acionistas (as “Partes Ofertadas”, sendo cada qual uma “Parte Ofertada”) (o “Direito de Oferta”), 
mediante notificação escrita, da qual deverá constar o número de ações que a Parte Ofertante deseja alienar e os termos e 
condições para tal alienação (as “Ações Ofertadas”) (a “Notificação de Oferta”). § 5º – No prazo de 05 (cinco) dias contados 
do recebimento da Notificação de Oferta, as Partes Ofertadas deverão notificar a Parte Ofertante, por escrito, de seu interesse 
ou não em adquirir a totalidade das Ações Ofertadas (a “Contra-Notificação de Oferta”). Serão consideradas válidas apenas 
as Contra-Notificações de Oferta para aquisição da totalidade das Ações Ofertadas. O não envio da Contra-Notificação de 
Oferta por uma Parte Ofertada, no prazo estabelecido nesta Cláusula, será considerado como renúncia tácita a seu respec-

tivo Direito de Oferta. § 6º – Na hipótese de nenhuma Parte Ofertada apresentar uma Contra-Notificação de Oferta, a Parte 
Ofertante estará livre para alienar as Ações Ofertadas a terceiros, desde que nos mesmos termos e condições da Notificação 
de Oferta. § 7º – Na hipótese de recebimento de uma Contra-Notificação de Oferta pela Parte Ofertante, esta e a(s) respectiva(s) 
Parte(s) Ofertada(s) terão 08 (oito) dias para concluir o negócio. Tendo sido recebida mais de uma Contra-Notificação de 
Oferta, as respectivas Partes Ofertadas comprarão a totalidade das Ações Ofertadas na proporção de suas participações no 
capital da Companhia, descontadas as participações da Parte Ofertante e de qualquer Parte Ofertada que não tenha apre-
sentado Oferta. Capítulo III – Assembleia Geral. Artigo 6º – A Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios 
relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento, sendo 
convocada, instalada e realizada para os fins e na forma prevista em lei, tomando-se as deliberações com o quorum legal-
mente previsto. Artigo 7º – A Assembleia Geral será instalada e presidida por um membro da Diretoria integrante do Bloco 
“A” ou, na falta deste, por qualquer dos acionistas presentes. Parágrafo único – O Presidente da Assembleia escolherá um 
ou mais secretários. Artigo 8º – A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes 
ao término do exercício social, cabendo-lhe decidir sobre as matérias de sua competência, previstas em lei. Artigo 9º – A 
Assembleia Geral Extraordinária reunir-se-á sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas e 
nos casos previstos em lei e neste Estatuto. Capítulo IV – Administração da Companhia. Artigo 10º – A Companhia será 
administrada por uma Diretoria composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) Diretores, acionistas ou não, sendo 
03 (três) Diretores Administrativos (integrantes do Bloco “A”) e 03 (três) Diretores Operacionais (integrantes do Bloco “B”), 
todos residentes no País, eleitos pela Assembleia, com mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos e dispensados de 
caução. § 1º – Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, ou impedimento do titular, caberá à Assembleia eleger o novo 
Diretor ou designar o substituto, fixando, em qualquer dos casos, o prazo da gestão e os respectivos vencimentos. § 2º A 
Diretoria reunir-se-á sempre que necessário. § 3º As atas das reuniões e as deliberações da Diretoria serão registradas em 
livro próprio. Artigo 11º – A Diretoria terá todos os poderes e atribuições que a Lei, e o Estatuto Social lhe conferirem para 
a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, podendo decidir da prática de todos os atos e 
realizações de todas as operações que se relacionarem com o objeto da Companhia e que não forem da competência pri-
vativa da Assembleia Geral. § 1º Observado o disposto acima, compete à Diretoria: I – a representação da Companhia, na 
forma estatutária, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, observadas as atribuições de lei, podendo delegar esta tarefa 
a qualquer um dos Diretores ou procuradores, ad negotia ou ad judicia, devidamente constituídos na forma deste estatuto 
social; II – a elaboração e execução dos planos e da política de investimentos e desenvolvimento, bem como os respectivos 
orçamentos; III – o controle e a análise do comportamento das sociedades controladas, coligadas e subsidiárias com vistas 
aos resultados esperados; § 2º – Dois membros da Diretoria integrantes do “Bloco A” ou um membro da Diretoria integrante 
do Bloco “A” em conjunto com um membro da Diretoria integrante do Bloco “B” poderão designar um dos seus membros 
para representar a Companhia em atos e operações no País ou no Exterior, ou constituir um procurador apenas para a 
prática de ato específico, devendo a ata que contiver a resolução de Diretoria ser arquivada na Junta Comercial, se neces-
sário. Artigo 12º – As atribuições e poderes privativos dos Diretores integrantes do Bloco “A”, são os seguintes: I – convocar 
e presidir as assembleias gerais, as reuniões da diretoria e fiscalizar o cumprimento das deliberações gerais; II – firmar 
todos os tipos de contratos, inclusive contratos de crédito, empréstimos e financiamentos; III – prestação de garantias em 
favor de terceiros e/ou da própria Companhia; IV – realizar todas as operações bancárias, constituição de ônus e gravames, 
alienação e/ou penhora dos bens da Companhia. Artigo 13º – Todos os atos que criarem responsabilidade para com a 
Companhia, ou dispensarem obrigações de terceiros para com ela, só serão válidos se tiverem: I – a assinatura conjunta de 
2 (dois) membros da Diretoria integrantes do Bloco “A”; II – a assinatura conjunta de 1 (um) membro da Diretoria integrante 
do Bloco “A” e de 1 (um) membro da Diretoria integrante do Bloco “B”; III – a assinatura conjunta de 1 (um) membro da 
Diretoria integrante do Bloco “A” e de 1 (um) procurador da Companhia; IV – a assinatura conjunta de 2 (dois) procuradores 
da Companhia. § 1º – A Companhia será representada isoladamente por qualquer dos membros da Diretoria integrantes do 
Bloco “A” ou do Bloco “B”, sem as formalidades previstas no Artigo 13 acima, nos seguintes casos: I – recebimento de 
citações ou notificações judiciais; II – prestação de depoimento pessoal; III – negociações comerciais da Companhia e 
celebração de contratos de prestação de serviços, em ambos os casos com valor inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais); IV – praticar atos e administrar interesses da Companhia perante órgãos da administração pública direta e indireta, 
pessoas políticas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em todos os seus níveis, entidades paraestatais, entes 
delegados, Polícia Federal e Estadual, Delegacias do Trabalho, Poder Judiciário, órgãos de defesa do consumidor e todas as 
Agências Reguladoras. § 2º – As procurações outorgadas pela Companhia o serão por 2 (dois) Diretores integrantes do Bloco 
“A”, sempre em conjunto, e deverão mencionar expressamente os poderes conferidos, além de conter um período de validade 
limitado, a ser definido na respectiva procuração. Todavia, as procurações para fins judiciais, processos administrativos e 
licitatórios, em todas as fases destes, e as cartas de preposição, poderão ser outorgadas, de forma isolada, por 1 (um) 
Diretor integrante do Bloco “A”, OU, por 1 (um) Diretor integrante do Bloco “B”, OU, por 1 (um) Procurador constituído na 
forma acima, sem a necessidade de se fixar o prazo de validade. Artigo 14º – São expressamente vedados, sendo nulos e 
inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer dos acionistas, administradores, diretores, procuradores ou 
funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como 
fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros e/ou da própria Companhia, salvo se aprovado, 
em Assembleia Geral, por maioria absoluta de votos. Capítulo V – Conselho Fiscal. Artigo 15º – A Companhia terá um 
Conselho Fiscal, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros e suplentes em igual número, não tendo caráter permanente, e 
só será eleito e instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionistas, nos casos previstos em lei. Artigo 16º – O funcio-
namento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação, podendo os seus 
membros serem reeleitos. Artigo 17º – A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral 
que os eleger. Capítulo VI – Exercício Social, Balanço e Resultados. Artigo 18º – O exercício social terá a duração de um 
ano, e terminará no último dia do mês de dezembro de cada ano. Artigo 19º – Ao fim de cada exercício social serão elabo-
rados, com base na escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras previstas em lei. § 1º – A Diretoria 
poderá determinar o levantamento de balanço semestral ou, respeitados os preceitos legais, em períodos menores, e 
aprovar a distribuição de dividendos com base nos lucros apurados. § 2º – A qualquer tempo, a Diretoria também poderá 
aprovar a distribuição de dividendos intermediários, a conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no 
último balanço anual ou semestral. § 3º – O valor, pago ou creditado, a título de juros sobre o capital próprio nos termos do 
artigo 9º, parágrafo 7º da Lei nº 9.249/95 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo 
obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos legais. § 4º 
– Dividendos intermediários deverão sempre ser creditados e considerados como antecipação do dividendo obrigatório. 
Artigo 20º – Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e 
a provisão para o imposto de renda. § 1º – Sobre o lucro remanescente apurado na forma do caput deste artigo, será cal-
culada a participação estatutária dos Administradores, até o limite máximo legal ou fixado em Assembleia Geral. § 2º – Do 
lucro líquido do exercício, obtido após a dedução de que trata o parágrafo anterior, destinar-se-á: I) 5% (cinco por cento) 
para a reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social integralizado; II) Do saldo do lucro líquido do exercí-
cio, obtido após a dedução de que trata o parágrafo anterior e ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, destinar-
-se-ão 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento de dividendo obrigatório a todos os seus acionistas; III) O saldo 
remanescente terá a destinação que lhe for atribuída pela Diretoria, no pressuposto da aprovação pela Assembleia Geral e 
caso esta não delibere diversamente. Capítulo VII – Dissolução, Liquidação e Extinção. Artigo 21º – A Companhia entrará 
em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral Extra-
ordinária especialmente convocada para este fim. Parágrafo único – A Assembleia Geral nomeará o liquidante, fixará os 
seus honorários, determinando o modo de liquidação e elegerá o Conselho Fiscal, ou manterá o já existente, que deverá 
funcionar durante o período de liquidação. Capítulo VIII – Disposições Gerais. Artigo 22º – Os dividendos não recebidos 
ou reclamados prescreverão no prazo de 5 (cinco) anos, contando da data em que tenham sido postos à disposição do 
acionista, e reverterão em favor da Companhia. Artigo 23º – A Companhia observará os acordos de acionistas registrados 
na forma do artigo 118 da Lei nº 6.404/76, cabendo à respectiva Administração abster-se de registrar transferências de 
ações contrárias aos respectivos termos, e ao Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar os votos lançados 
contra os mesmos acordos. Artigo 24º – Fica eleito o foro da Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, 
para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias oriundas do presente Estatuto, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. São Bernardo do Campo (SP), 28 de novembro de 2017. José Efraim Neves da Silva – Presidente; Paulo 
Sérgio Coelho – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 551.666/17-1 em 13/12/2017. 
Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 05/01/2018, às 11 horas, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da 
presença de acionistas titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: As acionistas, por 
unanimidade, aprovaram, sem ressalvas: (i) a anulação da deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 
21/12/2017, cuja ata foi arquivada na JUCESP sob nº 1.474/18-2, em 03/01/2018; e (ii) a distribuição de lucros da Companhia, decorrentes do 
resultado do exercício de 2017, no valor de R$ 7.378.322,86 de forma proporcional às respectivas participações no capital social. A presente 
ata é publicada em forma de extrato, nos termos da lei. Mesa: Sergio Lemos de Magalhães - Presidente e Alexandre Segateli Bolsoni - 
Secretário. Acionistas: Breof Fundo de Investimento em participações por VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda. por Sergio Lemos 
de Magalhães e Alexandre Segateli Bolsoni; e Breof Partners Ltda. por Sergio Lemos de Magalhães e Alexandre Segateli Bolsoni. JUCESP 
nº 38.090/18-1 em 16/01/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 05/12/2017, às 10 horas, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da 
presença de acionistas titulares da totalidade das ações da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: restaram aprovadas pela unanimidade 
dos acionistas: (i) a alteração do número de membros da diretoria da Companhia, de 02 para 03, com a consequente alteração do Artigo 17 
do Estatuto Social que passa a viger com a seguinte redação: “Artigo 17 A Diretoria será composta por até 03 membros, sem designação 
específica, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato unificado de 02 anos, permitida a reeleição.”; (ii) a destituição do Sr. Rodrigo 
Lacombe Abbud do cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, outorgando-lhe a mais ampla, rasa, geral, irrevogável 
e irretratável quitação pelos atos praticados enquanto membro do referido conselho; e (iii) a eleição do Sr. Rodrigo Avila Sarti, brasileiro, 
casado, engenheiro, RG nº 18.860.335, SSP/SP, CPF/MF nº 134.821.078-82, domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Funchal, nº 418, 27º andar, 
Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que tomou posse mediante a 
assinatura do respectivo termo lavrado em livro próprio, declarando que não está impedido de exercer a administração da Companhia.  
O membro do Conselho de Administração eleito exercerá seu mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do 
presente exercício social. A presente ata é publicada em forma de extrato, nos termos da lei. Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e 
Rodrigo Avila Sarti - Secretário. Acionistas: Breof Fundo de Investimento em Participações por VBI Real Estate Gestão de Carteiras 
Ltda. por Rodrigo Lacombe Abbud e Rodrigo Avila Sarti; e Breof Partners Ltda. por Rodrigo Lacombe Abbud e Rodrigo Avila Sarti. Membro 
do Conselho de Administração Destituído: Rodrigo Lacombe Abbud. Membro do Conselho de Administração Eleito: Rodrigo Avila Sarti. 
JUCESP n° 37.468/18-2 em 16/01/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

R016 Extrema 1 Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 11.599.617/0001-91 - NIRE 35.300.412.559

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 21/12/2017, às 10 horas. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de acionistas 
titulares da totalidade das ações da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: aprovaram por unanimidade e sem ressalvas a 
distribuição às acionistas, pela Companhia, de lucros do exercício, no valor de R$ 8.000.000,00, de forma proporcional às respectivas 
participações no capital social. A administração da Companhia ficou incumbida e autorizada a tomar as providências necessárias 
para a entrega do referido valor às acionistas. A presente ata é publicada em forma de extrato, nos termos da lei. Mesa: Sergio Lemos 
de Magalhães - Presidente e Marcela Claudia Salinas Araya - Secretário. Acionistas: Breof Fundo de Investimento em 
Participações por VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda. por Sergio Lemos de Magalhães e Marcela Claudia Salinas Araya; e 
Breof Partners Ltda. por Sergio Lemos de Magalhães e Marcela Claudia Salinas Araya. JUCESP n° 1.474/18-2, em 03/01/2018. 
Flávia R. Britto Gonçalves. Secretaria Geral.

R016 Extrema 1 Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 11.599.617/0001-91 - NIRE 35.300.412.559

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 05/12/2017, às 11 horas, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da 
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: restou unanimemente 
aprovada pelos presentes, sem ressalvas: (i) a destituição do Sr. Rodrigo Avila Sarti do cargo de Diretor da Companhia outorgando-lhe a 
mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação pelos atos praticados enquanto diretor da Companhia; e (ii) a eleição dos  
Srs. Kenneth Aron Wainer, norte-americano, divorciado, consultor, RNE n° V203482-C, CPF/MF nº 214.960.168-07, e Alexandre Segateli 
Bolsoni, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 26.383.000-7, SSP/SP, CPF/MF nº 270.410.918-48, ambos domiciliados em São Paulo, SP,  
na Rua Funchal, nº 418, 27º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, como membros da Diretoria da Companhia, os quais atuarão juntamente 
com o atual Diretor, Sr. Rodrigo Lacombe Abbud. Os Diretores eleitos tomaram posse mediante a assinatura dos respectivos termos lavrados 
em livro próprio, declarando que não estão impedidos. Os Diretores eleitos exercerão seu mandato até a Reunião do Conselho de Administração 
que deliberar pela eleição da Diretoria da Companhia, permanecendo no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros.  
A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas - Mesa: Rodrigo Avila Sarti - Presidente; Vitor Rangel Botelho 
Martins - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Rodrigo Avila Sarti, Vitor Rangel Botelho Martins e Kenneth Aron Wainer. Diretor 
Destituído: Rodrigo Avila Sarti. Diretores Eleitos: Kenneth Aron Wainer e Alexandre Segateli Bolsoni. JUCESP nº 37.483/18-3 em 16/01/2018. 
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013777-26.2014.8.26.0008
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de
São Paulo, Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SILVIA
CAJUI BONUZZI, RG 351731805, CPF 336.157.028-08, que lhe foi proposta uma ação
de Procedimento Sumário por parte de GINASIO COMERCIAL ALVORADA LTDA,
alegando em síntese ter firmado contrato de prestação de serviços educacionais a serem
prestados em favor da filha da requerida, referente ao ano letivo de 2010, tendo deixado de
cumprir com suas obrigações, restando em aberto pagamentos de prestações, material
pedagógico e projeto de robótica, requerendo a cobrança do total de R$10.281,49 (até
maio/2014). 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, a ré 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 22 de janeiro de 2018.

B 31/01 e 01/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1093886-76.2013.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Edward Albert Lancelot D C Caterham Wickfield, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a WMB3 SOLUCOES PARA INTERNET LTDA ME, CNPJ 08.095.579/0001-25,
na pessoa de seu representante legal Regis Leandro de Moraes, CPF 286.614.268-39,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, alegando em síntese: A cobrança de R$ 211.581,72 (04/
2015), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 00334435300000001840
(cadastrado internamente sob o nº 4435000001840300170). Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente resposta, facultando aos executados nesse prazo,
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em
execução, mais custas e honorário, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. 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.       B 31/01 e 01/02

Edital de Intimação, com prazo de 20 dias. Processo nº 0198653-27.2009.8.26.0100
(583.00.2009.198653). O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8ª Vara
Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Ivanei Ribeiro, CPF 928.425.855-
34 e Josué de Andrade, CPF 203.971.618-1, que nos autos da ação de Execução de Títulos
Extrajudicial, tendo como corré Branca Confecções Ltda, requerida por Indústria de Malhas
Jaboatão Ltda, procedeu-se o bloqueio dos seguintes veículos: VW/Kombi Furgão, ano
de fab/mod. 1994/1994, placa FAE4545, chassi 9BWZZZ21ZRP005113; Honda/ CG 150
FAN ESI, fab/mod. 2011/2012, placa NZL7912, chassi 9C2KC1670CR458577; Honda/
CG 150 TITAN ES, fab/mod. 2007/2008, placa JLC2491, chassi 9C2KC08508R004481;
Honda/NXR150 BROS ES, fab/mod. 2005/2006, placa JOU9404, chassi
9C2KD03306R000066; Fiat/Strada Fire, fab/mod. 2005/2005, placa JQB7375, chassi
9BD27801052453013 e VW/Fusca 1300, fab/mod. 1976/1976, placa BNG4848, chassi
BJ319743. Estando os executados em lugar ignorado, foi determinada a intimação do
bloqueio por edital, para que em 10 dias, a fluir após os 20 dias supra, oferecerem
impugnação, sob pena de prosseguir a ação, presumindo-se aceitos como verdadeiros
os fatos. Sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC).

B 31/01 e 01/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004956-43.2017.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Anna Paula Dias da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
CANTEIROS HORTIFRUTI E ALIMENTOS LTDA, CNPJ 14.128.679/0001-03, na pessoa
de seu representante legal, L.A. Ferretti Eireli Epp, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando
o recebimento de R$ R$ 6.101,37 (janeiro/2017), acrescidos de juros e correção monetária,
referente ao cheque nº 000241-0, no valor de R$ 2.700,00, sacado contra o Banco Santander
S/A, devolvido pela alínea 21, bem como ao pagamento de custas, honorários e demais
cominações. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o valor supra
devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art.
701 do NCPC), que à tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se
de pleno direito o título executivo judicial. 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 31/01 e 01/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº 1097614-
28.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Edward Albert Lancelot D C Caterham Wickfield, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WMB3 Soluções Para Internet Ltda Me, CNPJ 08.095.579/
0001- 25, na pessoa de seu representante legal e a Regis Leandro de Moraes, CPF
286.614.268-39, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por
parte de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, alegando em síntese: cobrança de R$
301.330,02 (07/2017), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário n°
00334435300000001510 (cadastrado internamente sob o n° 4435000001510300170).
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.     B 31/01 e 01/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1118358-10.2014.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Marcelo Augusto Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOAQUIM
CAPELLA FILHO, RG 855.444, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
por parte de ARIEL FRIDMAN, objetivando que o correquerido outorgue ao autor a
Escritura Definitiva de Venda e Compra do imóvel situado na rua São Leopoldo nº 77 e 81,
no 10º subdistrito-Belenzinho, do município e comarca desta Capital, sob pena de
adjudicação compulsória. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS.     B 31/01 e 01/02
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R032 Seropédica Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 15.016.349/0001-99 - NIRE 35.300.466.608

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 21/12/2017, às 15 horas. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de acionistas 
representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Aprovaram por unanimidade e sem ressalvas a 
distribuição às acionistas, pela Companhia, de lucros do exercício, no valor de R$ 2.000.000,00, de forma proporcional às respectivas 
participações no capital social. A administração da Companhia ficou incumbida e autorizada a tomar as providências necessárias para a 
entrega do referido valor às acionistas. A presente ata é publicada em forma de extrato, nos termos da lei. Mesa: Sergio Lemos de Magalhães 
- Presidente e Marcela Claudia Salinas Araya - Secretária. Acionistas: Breof Fundo de Investimento em Participações por VBI Real Estate 
Gestão de Carteiras Ltda. por Sergio Lemos de Magalhães e Marcela Claudia Salinas Araya; REDBR Consultoria e Participações Ltda. 
por Thomaz Ferreira Pompeo de Camargo e Celso Gonzalez Lima e Breof Empreendimentos Residenciais II Ltda. por Sergio Lemos de 
Magalhães e Marcela Claudia Salinas Araya. JUCESP nº 1.475/18-6, em 03/01/2018. Flávia R. Britto Gonçalves. Secretária Geral.

R032 Seropédica Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 15.016.349/0001-99 - NIRE 35.300.466.608

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 05/01/2018, às 10 horas, na sede da Companhia. Convocação e Presença: dispensada em razão da presença de 
acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: aprovaram por unanimidade e sem ressalvas 
a anulação da deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 21/12/2017, a qual teve a ata arquivada 
na JUCESP sob nº 1.475/18-6, em 03/01/2018, que aprovou a distribuição de lucros pela Companhia, tornando sem efeito tal deliberação, 
ressaltando-se que não houve qualquer pagamento a referido título às acionistas. A presente ata é publicada em forma de extrato, nos termos 
da lei. Mesa: Sergio Lemos De Magalhães - Presidente e Alexandre Segateli Bolsoni - Secretário. Acionistas: Breof Fundo de Investimento 
em Participações por VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda. por Sergio Lemos de Magalhães e Alexandre Segateli Bolsoni; REDBR 
Consultoria e Participações Ltda. por Thomaz Ferreira Pompeo de Camargo e Celso Gonzalez Lima e Breof Empreendimentos 
Residenciais II Ltda. por Sergio Lemos de Magalhães e Alexandre Segateli Bolsoni. JUCESP n° 40.656/18-4 em 22/01/2018. Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral. 

GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0007-93 - NIRE 35.300.418.514

Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 
1ª, 2ª e 3ª Séries da 21ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A. em primeira convocação, conforme abaixo
A Gaia Agro Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.876.090/0007-93 (“Emissora”), pelo presente edital de 
convocação, nos termos da Cláusula 11 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio de Certifi cados 
de Recebíveis do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 21ª Emissão, fi rmado em 04 de agosto de 2017 (“Termo de 
Securitização”), convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 21ª Emissão 
da Emissora (“Titulares dos CRA” e “CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, na sede da Emissora, 
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 82, 
sala 1, CEP 04544-051 a se realizar: em primeira convocação, no dia 20 de fevereiro de 2018, às 10:00 horas, para deliberar 
a seguinte Ordem do Dia: (i) a exclusão da D.R.F. Comercial Agrícola S.A. (“D.R.F.”), ora Cedente, no âmbito do Instrumento 
Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis em Garantia e Outras Avenças, celebrado em 16 de agosto 
de 2017; do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis de Contratos Mercantis e Outras Avenças, celebrado em 11 de 
outubro de 2017; e demais documentos da Emissão, em razão do não cumprimento da Condição Precedente, de acordo 
com a cláusula 3.3.2, alínea (i), do Termo de Securitização, ou seja, ausência de formalização e registro da Alienação 
Fiduciária de Imóveis; (ii) sendo aprovado o item (i) da Ordem do Dia, a defi nição das responsabilidades da D.R.F. em razão 
da referida deliberação; (iii) a substituição dos Direitos Creditórios do Agronegócio vinculados à Emissão para compor o 
lastro dos CRA, a aprovação dos indivíduos e/ou sociedades que emitirão os, ou prestarão garantia fi dejussória em relação 
aos, novos Direitos Creditórios do Agronegócio e a redefi nição das condições precedentes à liberação dos recursos, 
conforme hoje previstas na Cláusula 3.3.2 do Termo de Securitização, incluindo, para tanto, inter alia, a redefi nição das 
Garantias estipuladas na Cláusula 5.9.1.1 do Termo de Securitização; (iv) em decorrência das deliberações tomadas em 
consonância com o item (iii) da Ordem do Dia, a aprovação da celebração, pela Emissora, de novo contrato de aquisição 
dos Direitos Creditórios do Agronegócio que venham a ser aprovados nesta assembleia para substituir os Direitos 
Creditórios do Agronegócio então atrelados à esta emissão, dos instrumentos que consubstanciam a prestação de novas 
garantias à Emissão e de quaisquer outros instrumentos necessários a formalizar tudo o quanto então eventualmente 
aprovado pelos Titulares dos CRA. Ademais, serve o presente para comunicar que nenhum recurso fi nanceiro obtido, pela 
Emissora, em razão da captação de Titulares dos CRA, foi destinado para a D.R.F., ora Cedente, sendo os recursos mantidos 
na Conta Centralizadora. Para a convocação retro citada, os Titulares dos CRA que se fi zerem representar por procuração, 
deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares 
dos CRA, na sede da Emissora, endereço retro indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da 
referida assembleia. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares dos CRA deverão encaminhar os documentos 
comprobatórios de sua representação para o e-mail agentefi duciario@vortx.com.br. São Paulo, 24 de janeiro de 2018. 

GAIA SECURITIZADORA S.A.

Terral Agricultura e Pecuária S/A
CNPJ n° 11.909.208/0001-44 - NIRE n° 35.300.378.938

Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 29 de Dezembro de 2017
Dia, Hora e Local: 29 de Dezembro de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rodovia Washington Luiz, km 295, s/nº, bairro 
rural, Matão-SP, CEP: 15993-500. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos do parágrafo 4o do artigo 124 da Lei 6.404/76, 
em face da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas’'. 
Mesa: Presidente da Assembleia; Alessandra Fischer de Souza Santos; Secretário da Assembleia: Guilherme de Souza Santos. Ordem do Dia: 
(1) Assembléia Geral Ordinária: a) Aprovação do Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações 
Financeiras, relativo ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2015 e distribuição de dividendos; b) Aprovação do Relatório dos 
Administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, relativo ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2016; 
(2) Assembleia Geral Extraordinária: Aprovar o pagamento aos acionistas dos Juros sobre o Capital Próprio apurados em 2016. Deliberações 
Tomadas, por Unanimidade dos Votos e Sem Reservas: (1) Assembleia Geral Ordinária: Declarar sanada a não observância dos prazos 
previstos no artigo 133 da Lei 6.404/76 na forma do §4° deste artigo, bem como do prazo previsto no artigo 132 da referida lei. (1.a) Aprovar o 
Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social findo em  
31 de Dezembro de 2015, publicados no Diário Oficial “Empresarial” do Estado de São Paulo no dia 21/12/2017, na página 18 e no jornal  
“O Dia SP”, em 21/12/2017, na página 07. Ratificar o Prejuízo do Exercício no valor de R$ 739.375,57 (setecentos e trinta e nove mil, trezentos e 
setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), que foi absorvido pela conta Reserva de Lucros, restando o saldo na conta de Retenção de 
Lucros no montante de R$ 5.887.173,43 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e setenta e três reais, quarenta e três centavos), 
(1.b) Do saldo da conta de Retenção de Lucros será destinado o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para distribuição de dividendos, 
restando o saldo na conta de Retenção de Lucros de R$ 2.887.173,43 (dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e setenta e três reais, 
quarenta e três centavos), conforme proposta da Diretoria constante na Ata da Reunião da Diretoria realizada nesta data; e (1.c) Aprovar o 
Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social findo em  
31 de Dezembro de 2016, publicados no Diário Oficial “Empresarial” do Estado de São Paulo no dia 21/12/2017, na página 9 e no jornal  
“O Dia SP”, em 21/12/2017, na página 06. Ratificar o Lucro Líquido do Exercício no valor de R$ 3.337.561,23 (três milhões, trezentos e trinta e 
sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), destinado 5% desse Lucro Líquido, o montante de R$ 166.878,06  
(cento e sessenta e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais, seis centavos) para a conta de Reserva Legal desse exercício e o saldo restante 
de R$ 3.170.683,17 (três milhões, cento e setenta mil, seiscentos e oitenta e três reais, e dezessete centavos) para a conta de Retenção de 
Lucros, restando o saldo na conta de Retenção de Lucros R$ 6.057.856,60 (seis milhões, cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis 
reais, sessenta centavos). (2) Assembléia Geral Extraordinária: (2.a) Aprovado o pagamento aos acionistas dos juros sobre o capital próprio 
relativo ao exercício de 2016, conforme facultado pelo disposto no parágrafo 3º do Artigo 23, do Estatuto Social da Companhia, nos termos do 
artigo 9º da Lei n° 9.249 de 26/12/1995, o montante bruto de R$ 3.529.411,76 (três milhões, quinhentos e vinte e nove mil, quatrocentos e onze 
reais e setenta e seis centavos), que foi pago em 2016, respeitando o percentual do capital social de cada sócio. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, não tendo comparecido o Conselho Fiscal por não se encontrar instalado, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou 
a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Matão - SP, 29 de Dezembro de 2017. Alessandra Fischer de Souza 
Santos - Presidente da Assembleia; Guilherme de Souza Santos - Secretário da Assembleia. Acionistas: Alessandra Fischer de Souza Santos, 
Guilherme de Souza Santos. JUCESP nº 39.436/18-4 em 18/01/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1028594-79.2015.8.26.0002 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Locação de Imóvel Exeqüente: Food Terminal Administração e Participação Ltda. Executado:
Good Burger Comércio de Alimentos Ltda.-me EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1028594-79.2015.8.26.0002 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
GOOD BURGER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.-ME, na pessoa de seu representantes legais
RICARDO VIEIRA DA SILVA – RG: 30265626-1 e CPF/MF: 304.093.428-74 e PATRICIA ALVES DE SOUZA
– RG: 35833741-0 e CPF/MF: 322011978-65 que FOOD TERMINAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
LTDA., lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 176.737,12 (julho/
2015), referente ao Instrumento Particular de Contrato de Locação. Estando a empresa executada em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Não sendo contestada a
ação, a executada será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 11 de janeiro de 2018. 30 e 31/01

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0020666-57.2016.8.26.0100. O Dr. Renato Acacio de
Azevedo Borsanelli, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital - SP, na forma da lei, etc... Faz
saber a CARLOS ALBERTO FONTES DIAS - CPF 053.339.928-94 que PEDRO LOPES ARNÁ move uma
ação em fase de Cumprimento de Sentença, referente a ação reparatória a título de danos materiais, devidamente
atualizados. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO,
por EDITAL, para que efetue o pagamento do débito de R$ 783.419,54, devidamente corrigido, no prazo de
15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10%
(dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo NCPC, art. 513 e § 2º IV). Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo. 30 e 31/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1082805-62.2015.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Rodrigues
Borges de Azevedo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Cinema Animadores Ltda EPP, CNPJ 02.762.890/
0001-02, na pessoa de seu representante legal e a, Silvia Maria Fornasaro Barreto Prado, RG 8.957.355 SSP/
SP, CPF 035.661.228-74 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação Monitória, objetivando a cobrança de
R$ 111.860,04 (30/06/2015), referente ao Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 153.103.739,
firmado em 09/05/2013. Estando as rés 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 e prosseguindo-se na forma prevista no
Livro II, Capítulos II e IV do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de dezembro de 2017. 30 e 31/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006793-92.2013.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra
Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER FAZ SABER a(o) Jorge Yoshiharu
Takara Akamine, CPF 147.470.828-59 e Maria Jose Magalhães Akamine, CPF 152.453.558-33, que HSBC
Bank Brasil S/A-Banco Múltiplo ajuizou-lhes Ação de Cobrança objetivando a condenação ao pagamento de
R$ 52.400,55, referentes aos contratos chamados de “Crédito Parcelado”, sob os nºs. 04781075932 e
04781086675 (atualizados até 18/03/2013), valor esse a ser devidamente atualizado à época do pagamento,
acrescido de juros, demais cominações contratuais, custas processuais e honorários advocatícios. Estando
os réus em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
a contar da primeira publicação, contestem a ação. ADVERTÊNCIA :Decorrido o prazo supra, no silêncio,
será nomeado curador especial em caso de revelia.Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.

30 e 31/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1052728-39.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) MILTON CAMILO DE BARROS, CPF 184.618.458-46 e JOSÉ MARCIO COELHO, CPF nº093.206.728-06 que 
JOÃO JORGE LIMA ajuizou-lhes ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$15.816,00 (Outubro/16) referente 
débitos relativos a locação do imóvel localizado a Rua João Fernandes Camisa Nova Jr, 795 Jd. São Luis/SP. Estando os réus 
em lugar ignorado, expede-se EDITAL, para que em 03 dias úteis, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado, 
acrescido das cominações legais, caso em que à verba honorária será reduzida pela metade, e querendo ofereçam embargos no 
prazo de 15 dias úteis, facultando ao executado nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o deposito 
de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas 
de correção e juros, sob pena de penhora e avaliação de bens. Ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso 
de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS.                    [30,31] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000017-25.2014.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Antonio
Boscaro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALEXANDRE JORGE ZANOLLI, CPF 369.547.698-27, que
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo, e a JRZ ATELIER
DE COSTURA LTDA e ARMANDO KALEDI JORGE (citados), objetivando a constituição do título executivo
judicial no valor de R$ 80.662,82, atualizado até 27/12/2013, referente aos contratos de Giro Fácil Gold Price
e Giro Fácil Premium - Price sob os nºs 11250499020 e 11250504945, firmados em 23/01/2013 e 08/03/2013,
respectivamente. Encontrando-se o corréu em lugar ignorado e incerto, foi deferida a CITAÇÃO por edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido e honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, que o tornará isento das custas ou embargue, sob pena de
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo-lhe nomeando curador especial, em caso de
revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. 30 e 31/01

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1091791-73.2013.8.26.0100. A Dra. Flavia Poyares Miranda, MMª.
Juíza de Direito da 11ª Vara Cível - Foro Central /SP, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a RICCO E RICCO
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BIJOUTERIAS LTDA - EPP, CNPJ 03.399.653/0001-83,
na pessoa do seu representante legal e a RENATA CURY RICCO, CPF 212.608.708-55, que o HSBC BANK
BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO, ajuizou-lhes Ação de Execução de Título Extrajudicial objetivando a cobrança
de R$ 515.756,78, atualizados até 18/11/2013, já acrescido de 2% de multa contratual de R$ 10.112,87,
referente ao Contrato de Cédula de Crédito, nº 3431318517, firmado em 29/05/2013. Encontrando-se as
executadas em lugar ignorado e incerto, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que em 03 dias, paguem o
débito atualizado, quando então a verba honorária que foi fixada em 10% do valor do débito, será reduzida em
5%, em caso de pagamento, e querendo ofereçam embargos no prazo de 15 dias, facultando-lhes nesse
prazo, reconhecendo o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários, requererem que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas
e juros de 1% ao mês, prazos estes que começarão a fluir, após os 20 dias supra. Na ausência de embargos,
as executadas serão consideradas revéis, sendo-lhes 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 31
de outubro de 2017 30 e 31/01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

MOSARY COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA. 

 
Convocação para reunião de sócios da MOSARY COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE 
PRODUTOS TEXTEIS LTDA. a ser realizada em 05/02/2018. Ficam todos os sócios 
da empresa MOSARY COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE PRODUTOS TEXTEIS 
LTDA, CNPJ. 11.640.116/0001-01 convocados para comparecer na Reunião de 

Sócios, a qual ocorrerá no dia 05 de fevereiro de 2018, às 11:20h, na Alameda 
Santos, 1470, 9º andar, CEP 01418-100, para deliberarem sobre a nomeação e 
transferência de cotas ao Espólio de Sara Kuriyel de carrasco, a remoção/exclusão da 
sócia Sueli Clementino de Souza Moreira do quadro societário da empresa e a  
nomeação do Sr. Claudio Yacar Curiel como sócio. São Paulo, 23 de janeiro de 2018. 
MARCELO HARTMANN - Procurador 

 

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

17º SUBDISTRITO BELA VISTA
OFICIAL - FLÁVIA BENITO TEIXEIRA

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

FILIPE RECCHI SANSONE RODRIGUES, SOLTEIRO, JORNALISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO - SP, NO DIA 19/12/1984, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO,
SP, FILHO DE OSWALDO SANSONE RODRIGUES FILHO E DE MARIA FERNANDA
RECCHI SANSONE RODRIGUES. AMANDA RIBEIRO ALVES DE LIMA, SOLTEIRA,
VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO - SP, NO DIA 17/02/1982, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL ALVES DE LIMA E DE
ENILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO.


