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CENTRO DE CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS PANAMBY S/A
CNPJ nº 07.012.790/0001-74

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária 
Ficam V.Sas. convocadas para a Assembleia Geral Ordinária do Centro de Conveniência e Serviços Panamby 
S/A, de acordo e nos termos do Artigo 7º, inciso I do Estatuto Social, a qual será realizada em 26 de abril de 
2018, quinta-feira, às 16:30 horas na Sede da Administradora, na Rua José Ramon Urtiza, 975 - 2º Subsolo - Vila 
Andrade - São Paulo - SP - CEP 05717-270 - Open Mall Panamby, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: (I) Aprovação de Contas Exercício 2017; (II) Comercialização - Novas Locações e Prospecções; 
(III) Operacional - Demonstração das Obras e Melhorias Realizadas; (IV) Implantação do SPDA - Sistema de 
Proteção Contra Descargas Atmosféricas; (V) Outros Assuntos de Interesse. Informamos que V.Sas. poderão 
se fazer representar por Procurador, especialmente constituído para tal ato por meio de Procuração com firma 
reconhecida. Neste aspecto, a Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante fornecimento de 
Procuração, bem como, voto por escrito de cada ordem do dia. A Administração.                 (06, 07 e 10/04/2018)

Companhia Müller de Bebidas 
CNPJ/MF nº 03.485.775/0001-92

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se rea-
lizará no dia 27/04/2018, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Estrada Municipal 

do dia: a) Deliberação acerca do relatório da administração, incluindo a proposta de orçamento de 
-

acerca da remuneração anual global máxima dos administradores. Pirassununga/SP, 03/04/2018.  
Henrique Souza e Silva Pereto  - Presidente do Conselho de Administração.                            (05,06,07)

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0026928-92.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniela Claudia Herrera Ximenes,
na forma da Lei, etc. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0026928-92.2017.8.26.0001 (processo
principal n° 1027137-49.2014.8.26.0001). A Dra. Daniela Claudia Herrera Ximenes, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível
do Foro Regional de Santana/SP, faz Saber a Nympha Tozette, que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum,
ajuizada por Sociedade Beneficente São Camilo - entidade mantenedora do Hospital São Camilo - Santana, foi
julgada procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 79.494,36 (novembro de 2017). Estando a
executada 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 a executada, 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 02 de fevereiro de 2018.

                          JORNAL “ O DIA ”    06 + 07 / 04 / 2018

06 e 07/04

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 
expedido nos autos do PROC. Nº 1011335-
49.2014.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara 
de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda 
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Simone 
Gomes Rodrigues Casoretti, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) 
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO 
PAULO - COHAB move uma Desapropriação - 
Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de 
Desapropriação contra Espólios de Melania Zyingier e Leon 
Sznifer, Sara Zyngier, Abram Sznifer, Leila Sznifer e Marcelo 
Wolf Sznifer, objetivando a área de terreno de 2,080m² e 
área construída de 6.214m², situado na Rua Mauá n°s 340, 
342, 348, 352, 356 e 360 - Santa Efigênia - Município de São 
Paulo - SP, Contribuinte n° 001.019.0082-1 e descrito pela 
transcrição n° 20.895, do 5° Cartório de Registro de Imóveis 
da Capital, declarado de utilidade pública, mediante oferta de 
R$ 11.292.794,00. Contestou a ação e recusou a oferta, o 
expropriado. E, para levantamento das importâncias já 
depositadas e das que vierem a ser, foi determinada a 
expedição do presente edital, com prazo de 10 dias, a contar 
da 1ª publicação na Imprensa Oficial, nos termos e para os 
fins do art. 34 do D.L. nº 3.365/41. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 20 de março de 2018.     [5,6] 

Interventor diz
a Temer que
violência no

Rio foi
reduzida
durante

Semana Santa

O presidente Michel Temer
recebeu dados sobre a redução
de crimes no Rio de Janeiro na
Semana Santa deste ano, compa-
rado com o mesmo período do ano
passado. Segundo os dados tra-
zidos pelo general Braga Netto,
interventor na segurança públi-
ca do estado do Rio, houve redu-
ção nos crimes de homicídio
doloso, roubo de carga, roubo a
transeunte, lesão corporal, den-
tre outros. No roubo a transeun-
te, a redução foi de 559 para 251
ocorrências. Nos casos de roubo
de carga, houve redução de 73
ocorrências para 21. Nos homicí-
dios dolosos, a queda foi de “qua-
se 50%”, segundo informou o
porta-voz oficial da Presidência
da República, Alexandre Parola.

Braga Netto também informou
ao presidente que, no dia 12 de
abril, será realizado um fórum com
o tema Um olhar jurídico sobre a
intervenção federal no Rio de Ja-
neiro.

A segurança pública do Rio
de Janeiro está sob intervenção
do governo federal desde 16 de
fevereiro. A decisão ocorreu após
encontro envolvendo Temer; o
governador do estado, Luiz
Fernando Pezão; e o então minis-
tro da Defesa, Raul Jungmann.
Jungmann se tornaria, dias de-
pois, o ministro da Segurança
Pública, pasta criada também em
fevereiro. (Agencia Brasil)

Marco Aurélio
diz que pode
levar liminar
do PEN ao
plenário na

próxima

semana

O ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Marco Aurélio
disse na quinta-feira (5) que pode
levar para julgamento, na próxima
quarta-feira (11), a liminar na qual
o Partido Ecológico Nacional
(PEN) pede que a Corte garanta,
monocraticamente, a liberdade de
condenados que ainda possam
recorrer às cortes superiores.

A ação pretende rever a deci-
são do STF, tomada em 2016, que
autoriza a prisão após o fim dos
recursos na segunda instância.
Dessa forma, seria derrubado o re-
sultado do julgamento que negou
na quarta-feira (4) o habeas corpus
para evitar a prisão do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva.

“Eu tenho que ver. O tribunal
está reunido, quarta-feira tem ses-
são, a tendência é trazer. Se eu
entender que há uma urgência
maior, não se podendo aguardar,
a tendência é trazer ao
colegiado”, disse.

Apesar de o ministro ter dito
que pode levar a questão para
julgamento na próxima semana,
não está descartada a possibili-
dade dele conceder a liminar plei-
teada pelo partido, individual-
mente, a qualquer momento. Se a
decisão for tomada até esta sex-
ta-feira (6), pode impedir a prisão
de Lula, que deve se entregar à
Polícia Federal até as 17h.

O partido, que tem advoga-
dos de investigados da Operação
Lava Jato em sua cúpula, preten-
de superar o entendimento da
presidente do STF, ministra Cár-
men Lúcia, de não colocar em
pauta duas ações declaratórias de
constitucionalidade, que já foram
rejeitadas, e analisam, de forma
mais ampla, a questão da valida-
da da prisão após o fim de todos
os recursos em segunda instân-
cia. Recentemente, Cármen Lúcia
disse que trazer novamente a
questão para revisão seria
“apequenar a Corte”. (Agencia
Brasil)

Acesso Soluções de Pagamento S.A.
CNPJ/MF nº 13.140.088/0001-99

Demonstrações Contábeis – Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

Nota 2017 2016 2017 2016 
Ativo Circulante 127.570 172.134 127.964 172.371
Caixa e equivalentes de caixa 5 12.906 12.991 12.950 13.036
Aplicações Financeiras 6 99.218 151.780 99.428 151.780
Contas a receber 17 22 119 133
Tributos a compensar e a recuperar    7 3.389 1.493 3.426 1.531
Despesas antecipadas 8 1.457 485 1.457 485
Outros créditos 9 10.583 5.363 10.583 5.406
Não circulante 12.812 11.088 12.615 11.543
Investimento 12 2.543 1.925 – –
Depósitos e cauções 10 1.195 750 1.696 1.205
Tributos diferidos 11 7.293 7.315 7.293 7.315
Imobilizado 13 1.128 1.044 1.128 1.044
Intangível 14 653 54 2.498 1.979
Total do ativo  140.382 183.222 140.579 183.914

Passivo e patrimônio líquido Nota 2017 2016 2017 2016 
Circulante 102.888 164.747 102.629 165.107
Contas a pagar 15 2.592 4.328 2.317 4.169
Créditos em circulação 
  e estabelecimentos a pagar 16 97.573 158.935 97.573 158.935
Obrigações tributárias 17 1.368 987 1.371 991
Obrigações trabalhistas 18 1.355 497 1.367 1.012
Não circulante 521 669 977 1.001
Provisão para aquisição 
  de investimento 12 73 140 73 140
Provisão para contigências 19 448 405 904 861
Provisão para perdas em 
  investimentos 12 – 124 – –
Patrimônio líquido 36.973 17.806 36.973 17.806
Capital social 20 59.797 38.797 59.797 38.797
Prejuízos acumulados 20 (22.824) (20.991) (22.824) (20.991)
Total do passivo e patrimônio líquido140.382 183.222 140.579 183.914

Nota 2017 2016 2017 2016 
Receita Líquida 21 35.203 31.738 35.937 32.638
Custo dos Serviços Prestados 22 (27.432) (29.973) (27.432) (29.985)
Custos com Avaliação Cadastral (117) (94) (117) (94)
Custos com Emissão e Logística (2.687) (5.192) (2.687) (5.192)
Custos com Transações de Cartões (9.671) (10.958) (9.671) (10.958)
Custos com Parceria (6.717) (6.513) (6.717) (6.513)
Custos com Processadora (1.151) (865) (1.151) (865)
Custos com Bandeira (7.005) (5.898) (7.005) (5.898)
Custos com Atendimento (2.182) (2.656) (2.182) (2.656)
Custos com Banco Custodiante 
  e Liquidante (168) (171) (168) (171)
Custos c/ Tecnologia, Data 
  Center & Conexão (481) (248) (481) (260)
Créditos Tributários 3.074 2.724 3.074 2.724
Custos c/ Garantias (327) (102) (327) (102)
Resultado Bruto 7.771 1.765 8.505 2.653
Despesas Comerciais e 
  Administrativas 23 (18.863) (10.000) (21.509) (14.772)
Provisão para Contingências 19 (43) (67) (43) (350)
Outras Receitas (Despesas) 79 436 98 484
Resultado com 
  Equivalência Patrimonial 24 (1.813) (3.969) – –
(+/-) Resultado Financeiro 25 11.093 10.748 11.173 10.898
Resultado Antes dos Tributos 
  Sobre o Lucro (1.776) (1.087) (1.776) (1.087)
Imposto de Renda 11 (22) (513) (22) (513)
Contribuição Social 11 (13) (193) (13) (193)
Tributos Diferidos 11 (21) (313) (21) (313)
Prejuízo dos exercícios (1.833) (2.106) (1.833) (2.106)

Balanços Patrimoniais em 31/12/2017 e 2016 (Em milhares de Reais) Demonstrações de Resultados em 31/12/2017 e 2016 (Em mil de R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio líquido (Em mil de R$)

(Em milhares de Reais)
Fluxo de caixa das Controladora Consolidado
  atividades operacionais 2017 2016 2017 2016 
Resultado do exercício (1.833) (2.106) (1.833) (2.106)
Ajuste para
Depreciação e amortização 446 316 446 316
Equivalência patrimonial 1.813 3.969 – –
Provisão para contingências 43 67 43 523
Impostos diferidos 21 313 21 313
(Aumento)/redução nos ativos operacionais
Contas a receber 5 15 14 (2)

52.562 (76.453) 52.351 (76.451)
Tributos a compensar e a recuperar (1.896) (731) (1.895) (733)
Despesas antecipadas (972) (273) (972) (273)
Outros créditos (5.220) (2.718) (5.173) (2.736)
Depósitos judiciais e cauções (444) (673) (490) (973)
Aumento/(redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (1.736) 3.010 (1.855) 2.820
Créditos em circulação e 
  estabelecimentos a pagar (61.362) 87.538 (61.362) 87.538
Obrigações tributárias 381 572 379 567

– – – (46)
Pagamento de contingências – (53) – (53)
Obrigações trabalhistas 858 196 354 441
Caixa líquido gerado / (utilizado) 
  pelas atividades operacionais (17.336) 12.989 (19.972) 9.145
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de investimento (66) (220) (66) (220)
Aporte de capital em controlada (2.635) (3.855) – –
Aquisição de ativo imobilizado (394) (958) (394) (958)
Adições ao ativo intangível (654) – (654) –
Caixa líquido aplicado 
  de investimentos (3.749) (5.033) (1.114) (1.178)

Aumento de capital social 21.000 – 21.000 –
Caixa líquido proveniente 

21.000 – 21.000 –
Variação do saldo de caixa 
  e equivalentes de caixa (85) 7.956 (86) 7.967
Caixa e equivalentes de caixa
Saldo no início de exercício 12.991 5.035 13.036 5.069

12.906 12.991 12.950 13.036
Variação do saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa (85) 7.956 (86) 7.967

Capital social  
nacional

Prejuízos  
acumulados Total

Saldo em 31 de dezembro de 2015 38.797 (18.885) 19.912
Prejuízo do exercício – (2.106) (2.106)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 38.797 (20.991) 17.806
Aumento de capital social  21.000 –  21.000 
Prejuízo do exercício – (1.833) (1.833)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 59.797 (22.824) 36.973

Demonstrações de Resultados Abrangentes (Em mil de R$)
Controladora Consolidado 

2017 2016 2017 2016

Resultado do exercício (1.833) (2.106) (1.833) (2.106)

Resultado abrangente total (1.833) (2.106) (1.833) (2.106)

Resultado antes dos tributos sobre lucro (1.833) (2.106) (1.833) (2.106)

 

Srs. Acionistas na sede da companhia. ”

José Alberto Esteves Pires – Contador CRC 1SP 143.091/O-0

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo 2017 2016

Circulante

 Caixa e equivalentes de caixa 6.092 8.558

 Aplicações financeiras 510.892 1.005.595

 Tributos a recuperar 9.537

 Dividendos a receber 10.339.745  

10.866.265 1.014.153

Investimentos 219.727.255

Intangível 30.501.313  

250.228.568  

Total do ativo 261.094.833 1.014.153

Passivo e patrimônio líquido 2017 2016

Circulante

 Tributos a recolher 126 3.461

 Dividendos a pagar 2.539

  

Total do passivo 126 6.000

Patrimônio líquido

 Capital social 262.376.508 1.000.002

 Lucro (prejuízos) acumulados (1.282.335) 7.617

 Reserva de lucros 534 534

Total do patrimônio líquido 261.094.707 1.008.153

Total do passivo e patrimônio líquido 261.094.833 1.014.153

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais, exceto quando indicado de outra forma

2017 2016
Receitas (despesas) operacionais
 Gerais e administrativas (11)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (3) 6

(14) 6
Lucro (prejuízo) operacional antes das participações 
 societárias e do resultado financeiro (14) 6

Resultado de participações societárias
 Equivalência patrimonial (1.328)  

(1.328)

Resultado financeiro líquido
 Receitas financeiras 79 13
 Despesas financeiras (5) (1)

74 12
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda  
 e da contribuição social (1.268) 18

Imposto de renda e contribuição social
 Correntes (14) (3)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício (1.282) 15

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

 
Demonstrações
Financeiras 2017CBA Energia Participações S.A.

CNPJ/MF nº 04.756.038/0001-40

Diretoria

Fábio Rogério Zanfelice 
Diretor Presidente

Raul Almeida Cadena
Diretor Financeiro

Cesar Augusto Conservani 
Diretor

Contador

Antonio dos Santos Entraut Junior 
CRC 068461/O-1 “S” SP

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo 2017 2016

Circulante

 Caixa e equivalentes de caixa 3.343 600

 Aplicações financeiras 13.093.375

 Dividendos a receber 9.122.254  

22.218.984 600

Investimentos 85.637.099  

85.637.099  

Total do ativo 107.856.071 600

Passivo e patrimônio líquido 2017 2016

Circulante

 Fornecedores 4.277 4.277

 Tributos a recolher 162.602

 Dividendos a pagar 2.846.165  

Total do passivo 3.013.044 4.277

Patrimônio líquido

 Capital social 94.290.756 600

 Lucro (prejuízos) acumulados 9.953.079 (4.277)

 Reserva de lucros 599.192  

Total do patrimônio líquido 104.843.027 (3.677)

Total do passivo e patrimônio líquido 107.856.071 600

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais, exceto quando indicado de outra forma

2017 2016

Despesas operacionais

 Gerais e administrativas (10)

 Outras despesas operacionais, líquidas (1)  

 (11)

Prejuízo operacional antes das participações 
 societárias e do resultado financeiro (11)  

Resultado de participações societárias

 Equivalência patrimonial 11.221  

11.221

Resultado financeiro líquido

 Receitas financeiras 3.440

 Despesas financeiras (160)  

3.280  

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 14.490  

Imposto de renda e contribuição social

 Correntes (1.087)  

Lucro líquido do exercício 13.403  

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

 
Demonstrações
Financeiras 2017POLLARIX S.A.

CNPJ/MF nº 04.755.710/0001-82

Fábio Rogério Zanfelice 
Diretor

Raul Almeida Cadena
Diretor

Antonio dos Santos Entraut Junior 
CRC 068461/O-1 “S” SP

Diretoria Contador

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - VOTORANTIM S.A.

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, compostas pelo Balanço patrimonial e  
Demonstração do resultado. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio, cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial, aos nossos colaboradores, pelo empenho apresentado.

São Paulo, 06 de abril de 2018.   A Diretoria.

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro Em milhares de reais

2017 2016
Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 330 337.650
  Aplicações financeiras 1.628.546 499.161
  Instrumentos financeiros derivativos 2.181
  Contas a receber de clientes - partes relacionadas 74.536 42.194
  Tributos a recuperar 137.886 97.173
  Dividendos a receber 332.247 426.992
  Outros ativos 53.912 16.197

2.227.457 1.421.548
  Ativos classificados como mantidos para venda 673.126 601.680

2.900.583 2.023.228
 Não circulante
  Realizável a longo prazo
   Instrumentos financeiros derivativos 123.882 142.588
   Tributos a recuperar 349.720 402.250
   Partes relacionadas 747.156 1.056.475
   Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.337.906 1.288.712
   Depósitos judiciais 22.516 15.371
   Outros ativos 78.002 66.253

2.659.182 2.971.649
  Investimentos 33.850.095 34.374.712
  Imobilizado 532.288 499.410
  Intangível 12.776 14.339

37.054.341 37.860.110
Total do ativo 39.954.924 39.883.338

2017 2016
Passivo
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 34.767 19.830
  Instrumentos financeiros derivativos 19.626 55.139
  Fornecedores 33.012 11.446
  Salários e encargos sociais 57.198 56.012
  Tributos a recolher 14.195 9.285
  Adiantamento de clientes 2.796 314
  Dividendos a pagar 179.303 39.254
  Outros passivos 9.980 23.089

350.877 214.369
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 2.000.313 1.951.266
  Instrumentos financeiros derivativos 64.024 25.512
  Partes relacionadas 1.060.542 1.000.891
  Provisões 49.387 53.885
  Obrigações a pagar com investidas 472.113 445.764
  Outros passivos  27.150

3.646.379 3.504.468
Total do Passivo 3.997.256 3.718.837
Patrimônio líquido
  Capital social 28.656.002 28.656.002
  Reservas de lucros 6.567.314 6.252.983
  Ajustes de avaliação patrimonial 734.352 1.255.516
 Total do Patrimônio líquido 35.957.668 36.164.501
Total do passivo e do patrimônio líquido 39.954.924 39.883.338

Demonstração do resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro 

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2017 2016
Resultado de participações societárias
 Equivalência patrimonial 736.457 (548.627)

736.457 (548.627)
Receitas (despesas) operacionais
 Gerais e administrativas (196.543) (212.699)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 75.738 (855.313)

(120.805) (1.068.012)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro 615.652 (1.616.639)
Resultado financeiro líquido
 Receitas financeiras 184.982 190.248
 Despesas financeiras (275.335) (176.422)
 Resultado dos instrumentos financeiros derivativos (42.095) (216.568)
 Variações cambiais, líquidas 76.367 226.874

(56.081) 24.132
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e 
 da contribuição social 559.571 (1.592.507)
Imposto de renda e contribuição social
 Correntes (6.093) 27.375
 Diferidos 36.202 269.042
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 589.680 (1.296.090)
Quantidade média ponderada de ações 18.278.789 18.278.789
Lucro líquido (prejuízo) básico e diluído por lote de mil ações, 
em reais 32,26 (70,91)

As demonstrações financeiras completas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, sem ressalvas, serão publicadas no “Diário Oficial Estado de São Paulo em 06/04/2018.  
Rafael Reva - CRC PR-053271/O-0 “S” SP

 

Demonstrações
Financeiras 2017

Votorantim S.A.
CNPJ nº 03.407.049/0001-51

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

2017 2016

Ativo

Circulante

 Caixa e equivalentes de caixa 70.340 27.016

 Aplicações financeiras 32.800 129.620

 Contas a receber de clientes 379.035 345.596

 Tributos a recuperar 7.191 3.856

 Instrumentos financeiros - compromisso firme 95.239 156.265

 Partes relacionadas 222.621 222.621

 Outros ativos 1.002 831

808.228 885.805

Não circulante

 Realizável a longo prazo

  Instrumentos financeiros - compromisso firme 35.071 79.592

  Tributos a recuperar 369

  Imposto de renda e contribuição social diferidos 7.524

  Partes relacionadas 451.443 470.925

  Outros ativos 10.000 10.000

504.407 560.517

 Investimentos 314.303 401.724

 Imobilizado 28.493 20.178

 Intangível 600 592

847.803 983.011

Total do ativo 1.656.031 1.868.816

2017 2016

Passivo e patrimônio líquido

Circulante

 Empréstimos e financiamentos 266.556

 Fornecedores 265.023 205.925

 Salários e encargos sociais 12.502 9.311

 Tributos a recolher 15.985 12.338

 Partes relacionadas 113.040 111.496

 Receita diferida - obrigação por performance 243.404 243.358

 Outros passivos 1.952 2.309

651.906 851.293

Não circulante

 Fornecedores 13.506

 Instrumentos financeiros - compromisso firme 132.310

 Imposto de renda e contribuição social diferidos 77.933

 Partes relacionadas 1.073 888

 Provisões 2.272 83

 Receita diferida - obrigação por performance 272.429 515.788

 Outros passivos 1.590 458

409.674 608.656

Total do passivo 1.061.580 1.459.949

Patrimônio líquido

 Capital social 408.431 158.430

 Reserva de lucros 186.020 250.437

Total do patrimônio líquido 594.451 408.867

Total do passivo e patrimônio líquido 1.656.031 1.868.816

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2017 2016

Lucro bruto

 Receita líquida dos produtos vendidos
  e dos serviços prestados 4.094.152 3.293.311

 Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados (3.887.858) (3.134.592)

206.294 158.719

Despesas operacionais

Com vendas (7.421)

 Gerais e administrativas (66.782) (58.135)

 Outras despesas operacionais, líquidas (241.285) (109.003)

(315.488) (167.138)

Prejuízo operacional antes das participações 
 societárias e do resultado financeiro (109.194) (8.419)

Resultado de participações societárias

 Equivalência patrimonial 26.163 (354)

Resultado financeiro líquido

 Receitas financeiras 107.682 117.639

 Despesas financeiras (137.118) (129.573)

(29.436) (11.934)

Prejuízo antes do imposto de renda e da 
 contribuição social (112.467) (20.707)

Imposto de renda e contribuição social

 Correntes (37.406) (30.770)

 Diferidos 85.457 40.056

Prejuízo líquido do exercício (64.416) (11.421)

Quantidade de quotas - milhares 40.843.142 15.843.142

Prejuízo líquido básico e diluído por lote 

 de mil quotas, em reais (1,58) (0,72)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

 
Demonstrações
Financeiras 2017Votener - Votorantim Comercializadora de Energia Ltda.

CNPJ/MF nº 03.984.862/0001-94

As demonstrações financeiras completas acompanhadas de relatório sem ressalvas, emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, encontram-se à disposição dos quotistas no site da empresa.

Diretoria

Fábio Rogério Zanfelice 
Diretor Presidente

Raul Almeida Cadena
Diretor Financeiro

Cesar Augusto Conservani 
Diretor

Contador

Antonio dos Santos Entraut Junior 
CRC 068461/O-1 “S” SP
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842, AP
08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, designado pelo
Sistema Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66
e regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70  e CFG 10/
77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os
imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e
acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação.  As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11)97334-6595 –
11-2687-1327. E-mail: sp@credmobile.com.br.

PRAÇA: SAO PAULO/SP, DATA: 26/04/2018; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: AV. GUILHERME COTCHING, Nº 117O, COD. 0273, AG. VILA MARIA-SAO
PAULO/SP

Contrato: 1.1360.4033781-5 - SED: 30670/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): ANA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA, BRASILEIRA, CASADA NO
REGIME DA COMUNHÃO DE BENS, ANTES DA LEI 6.515/77, BANCARIA, CPF:
761.656.558/15, RG: 5.745.862 e seu cônjuge REINALDO WILSON DE OLIVEIRA,
BRASILEIRO, BANCARIO, CPF: 396.339.938/49, RG: 5.846.116. Imóvel sito à: RUA
SOUZA REIS, Nº 120, AP 24, NO 2º ANDAR DO EDIFICIO B E VAGA DUPLA NºS
108- A E 108-B LOCALIZADA NO SUBSOLO DO EDIFICIO B, CONDOMINIO INDIANA
BELVEDERE RESIDENCIAL, NA VILA INDIANA, 13 º SUBDISTRITO BUTANTÃ -
SAO PAULO/SP. Descrição: Apartamento com a área privativa de 110,390m2, área
comum de 61,089m2, área total de 171,479m2, cabendo-lhe a fração ideal de 0,8396%
do terreno e das coisas comuns do condomínio e tocando-lhe a quota de participação
de 0,8396% nas despesas de condomínio. Vaga dupla nº 108-A e 108-B, com a área
privativa de 19,80m2, área comum de 30,792m2, área total de 50,592m2, cabendo-lhe
a fração ideal de 0,1523% no terreno e demais coisas comuns do condomínio e
tocando-lhe a quota de participação de 0,1523% nas despesas de condomínio. Lance
Mínimo Previsto: R$ 782.500,00.

Contrato: 2.1816.3504998-1 - SED: 30633/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): FERNANDO DE CARVALHO E MELLO, BRASILEIRO, SEPARADO
CONSENSUALMENTE, BANCÁRIO, CPF: 046.448.087-68, RG: 15.861.245-SSP/SP.
Imóvel sito à: RUA CORONEL CONRADO SIQUEIRA CAMPOS Nº 47,  APARTAMENTO
Nº 124, BLOCO B, LOCALIZADO NO 12º ANDAR OU 15º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO
AZALÉIA, INTEGRANTE DO CONDOMÍNIO PÁSSAROS E FLÔRES, NO 30º
SUBDISTRITO IBIRAPUERA. - SÃO PAULO/SP. Descrição: Possuindo a área privativa
de 79,16 metros quadrados, área de garagem de 21,02 metros quadrados,
correspondendo a 01 (uma) vaga(s) indeterminada(s), área comum de 27,092 metros
quadrados, perfazendo a área total de 127,272 metros quadrados, correspondente à
fração ideal de 0,4972% no terreno. Lance Mínimo Previsto: R$ 2.028.317,84.

Contrato: 3.1234.4014368-5 - SED: 30621/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): FRANCISCO RODRIGUES DA ROCHA, BRASILEIRO, CASADO
SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/
77, COMERCIÁRIO, CPF: 694.203.608-06, RG: 8.295.142-SSP/SP e seu cônjuge
MARIA AUXILIADORA FRANÇA DA SILVA DA ROCHA, BRASILEIRA, DO LAR, CPF:
086.914.258-57, RG: 16.212.760-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA COLONIA LEOPOLDINA,
Nº 311, AP 41, LOCALIZADO NO 3º PAVIMENTO DO BLOCO Nº A-27, INTEGRANTE
DO CONDOMINIO RESIDENCIAL SETE QUEDAS, NA VILA NOVA SILVIA, NO
DISTRITO DE ERMELINO MATARAZZO - SÃO PAULO/SP. Descrição: Com a área útil
de 49,8800ms2, área comum de 23,6379ms2, área total de 73,5179ms2, e a fração
ideal no terreno de 0,2315%, correspondendo-lhe uma vaga indeterminada, em
estacionamento coletivo, do tipo descoberta, área essa inclusa na área comum da
unidade, com 18,4601ms2. Lance Mínimo Previsto: R$ 233.778,69.

Contrato: 8.1921.0007645-0 - SED: 30637/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): IVONE REGINA BELTRAME, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR,
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CPF: 116.213.768-18, RG: 18431937-7-SSP/SP e
ANDREIA CRISTINA BELTRAME, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, CPF: 134.404.758-08, RG: 24537109-6-SSP/SP. Imóvel sito à:
ESTRADA PIRAJUSSARA-VALO VELHO, Nº 1.900, APARTAMENTO Nº 11,
LOCALIZADO NO 1º ANDAR DO EDIFÍCIO BELGA OU BLOCO 2C OU ALA C DO
BLOCO 2, INTEGRANTE DO CONJUNTO RESIDENCIAL MORADA DOS PÁSSAROS,
NO BAIRRO PIRAJUSSARA, 29º SUBDISTRITO SANTO AMARO - SÃO PAULO/SP.
Descrição: Com a área útil de 51,900m2, nesta já incluída a área de 11,250m2
correspondente à vaga nº 41 na garagem descoberta localizada a nível do térreo, e a
área comum de 49,321m2, perfazendo a área total de 101,221m2, correspondendo-lhe
uma fração ideal de 0,00427 no terreno condominial. Lance Mínimo Previsto: R$
198.188,52.

Contrato: 1.0235.4134673-8 - SED: 30647/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): RITSUHIDE TAKARA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR,
COMERCIANTE, CPF: 518.552.328-04, RG: 5.745.349-SP. Imóvel sito à: RUA PAULO
VIDIGAL VICENTE DE AZEVEDO, Nº 222, AP 38, NO 3º ANDAR DO  EDIFICIO
MONTE PALATINO - BLOCO B,  CONDOMINIO RESIDENCIAL BELVEDERE II, 44º
SUBDISTRITO LIMAO - SAO PAULO/SP. Descrição: Contendo a área útil de 58,05m2
e área comum de 53,74m2, com a área total de 111,79m2, correspondendo-lhe uma
fração ideal de 0,2506% no terreno condominial, estando a ele vinculada uma vaga no
EDIFICIO GARAGEM do condominio, para um automóvel, em local indeterminado.
Lance Mínimo Previsto: R$ 717.655,86.

São Paulo, 06/04/2018.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial

06 - 14 - 26/04/2018

Acessopar Investimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 20.430.599/0001-00

Demonstrações Contábeis – Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

Balanços Patrimoniais em 31/12/2017 e 2016 (Em mil de Reais) Demonstrações de Resultados em 31/12/2017 e 2016 (Em mil de R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio líquido (Em mil de R$)

(Em mil de R$)

Daniel Alves da silva

Ativo 2017 2016

Circulante 391 487

21 22

Não Circulante 5.739 6.729

Total do Ativo 6.130 7.216

Passivo e Patrimônio Líquido 2017 2016

Circulante 1 1

1 1

Não Circulante 7.118 7.118

Patrimônio Líquido 988 97

2.401 2.401

2.304

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 6.130 7.216

2017 2016
Receita Líquida – –
Resultado Bruto – –

(32) (11)
(5) (5)

–
(1.090)

42 59
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro (1.085) (1.433)
Imposto de Renda (1) (19)

(1) (31)
Lucro Líquido do Exercício (1.086) (1.483)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2017 2016

Ajuste de itens sem impacto nas atividades operacionais 
991

1
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (95)  147
Fluxo de caixa das atividades de investimento

– 223
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento  –    223

Variação do saldo de caixa (95)  371
Caixa e equivalentes de caixa

94

Variação do saldo de caixa e equivalentes de caixa (95)  371

Saldos em 31 de Dezembro de 2015  1.580  1.580

Saldos em 31 de Dezembro de 2016  97  97

Saldos em 31 de Dezembro De 2016 (988) (988) 

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Método Indireto)

Das Atividades Operacionais 2017 2016
 Lucro antes do IR e CS 7.625.397 (2.875.080)
 Depreciações e Amortizações 2.321.121 2.253.585
 Resultado na venda de Ativo Imobilizado 121.931 148.879
 Provisão para Créditos de Realização Duvidosa – 9.275.361
 Resultado de Participações Societárias – 1.605.712
 IR e CS Diferidos – (3.230.623)
 Provisões (Reversão) (2.086.626) (538.459)

7.981.823 6.639.375
 Variações nos Ativos e Passivos
 Contas a Receber (1.536.254) (11.147.484)
 Estoques (2.949.159) 3.677.131
 Impostos a Recuperar 912.281 31.309
 Partes Relacionadas (10.026.098) 17.118.159
 Demais Ativos 361.582 2.347.696
 Fornecedores 6.965.402 2.070.426
 Impostos e Contribuições a Recolher (642.261) 340.928
 Provisão de Férias e Encargos (198.779) 273.825
 Demais Passivos (14.719) (3.384.221)
 Ajuste do Exercício Anterior (27.901) –
 IR e CS Pagos (59.935) (290.418)
Caixa Líquido proveniente Atividades 
 Operacionais 765.982 17.676.726
Das Atividades de Investimentos
 Aquisição de Bens do Imobilizado (1.867.656) (4.228.355)
 Intangível – (946)
Caixa Líquido (Consumido) Atividades 
 de Investimentos (1.867.656) (4.229.301)
 Aumento(Redução) Líquido de Caixa 
  e Equivalentes de Caixa (1.101.674) 13.447.425
 Caixa e Equivalentes de Caixa 
  no Início do Exercício 16.889.197 3.441.772
 Caixa e Equivalentes de Caixa 
  no Final do Exercício 15.787.523 16.889.197

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1 - As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresen-
tadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e em consonância 
à Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76, Lei nº 11.638/07, Lei nº 
11.941/09 e o CPC-PME). 2 - Apuração do resultado, ativos e passivos: 
O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios. Os ativos 
circulantes e não circulantes, quando aplicável, incluem encargos incorri-
dos, são reduzidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis de rea-
lização e as aplicações financeiras reconhecem os rendimentos pro rata 
temporis. Os estoques estão demonstrados ao custo médio de produção ou 

Balanço Patrimonial 2017 2016

Ativo/Circulante 71.898.805 67.589.511
 Caixa e Equivalentes de Caixa 15.787.524 16.889.197
 Duplicatas a Receber de Clientes 43.942.317 40.217.412
 Estoques 11.369.960 8.420.801
 Impostos a Recuperar 611.528 1.554.708
 Demais Contas a Receber 132.851 399.700
 Despesas Antecipadas 54.625 107.693
Não Circulante 2.925.688 3.748.996
Realizável a Longo Prazo: Impostos a Recuperar 209.966 179.067
 Aluguéis a Apropriar – 41.665
 Ativo Fiscal Diferido 2.715.722 3.528.264
Permanente 70.345.515 70.920.911
Imobilizado 34.737.144 33.458.796
(–) Depreciações Acumuladas (15.245.128) (13.447.050)
Intangível 51.246.953 51.246.953
(–) Amortizações (393.454) (337.788)
Total do Ativo 145.170.008 142.259.418
Passivo/Circulante 30.443.363 20.781.141
 Fornecedores Nacionais 18.809.542 12.362.431
 Fornecedores Estrangeiros 2.017.774 1.499.483
 Obrigações Fiscais 932.428 1.574.689
 Dividendos a Pagar 6.000.000 2.325.297
 Outras Obrigações 1.057.849 1.194.692
 Provisões 1.625.770 1.824.549
Não Circulante 102.025 9.903.971
Exigível a Longo Prazo
 Empréstimos da Controladora – 9.903.971
 Provisões para Contingências 102.025 –
Patrimônio Líquido 114.624.620 111.574.305
 Capital Social 94.104.395 94.104.395
 Reservas de Lucros 20.520.225 17.469.910
Total do Passivo 145.170.008 142.259.418

Demonstração do Resultado 2017 2016
Receita Operacional Líquida (nota 4) 122.598.766 117.944.605
 (–) Custo dos Produtos Vendidos (103.780.716) (99.107.321)
Lucro Bruto 18.818.050 18.837.284
(Despesas)Receitas Operacionais
 Com Vendas (5.166.608) (16.857.738)
 Gerais e Administrativas (5.570.816) (6.696.644)
 Participações de Empregados (667.284) (366.100)
 Outras(Despesas) Receitas Operacionais Líquidas 57.806 (840.866)
 Provisão para Contingências (102.025) –
Lucro(Prejuízo) Operacional 
 antes do Resultado Financeiro 7.369.123 (5.924.064)
Resultado Financeiro 256.273 3.048.984
 Despesas Financeiras (1.413.252) (806.928)
 Receitas Financeiras 1.494.366 867.533
 Variações Cambiais Líquidas 175.159 2.988.379
Lucro(Prejuízo) antes do IR e da CS 7.625.396 (2.875.080)
 IR e CS - Corrente (59.935) (290.418)
 IR e CS - Diferido (812.542) 3.230.622
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício 6.752.919 65.124
 Ações do Capital ao Final do Exercício 94.104.395 94.104.395
 Lucro por Ação - R$ 0,07 –

Demonstrações Contábeis para o Exercício Findo em 31 de Dezembro (Em Reais, centavos eliminados)

Isa Clotildes Gudinho Fabiano - Controller Murilo Siqueira Sales - Contador - CRC SP-305440/O-2

Ashland Polímeros do Brasil S/A
CNPJ(MF) nº 72.930.332/0001-86

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstra-
ções Financeiras correspondentes ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2017. Araçariguama, 05 de Abril de 2018. A Diretoria

aquisição, ou mercado, entre esses o menor. A administração efetuou aná-
lise dos valores dos Ativos e Passivos (notadamente contas a receber e 
fornecedores), não havendo saldos e transações para os quais o ajuste a 
valor presente seja aplicável e relevante. 3 - Permanente: Imobilizado e 
Ativo Intangível, são demonstrados ao custo de aquisição. As depreciações 
são calculadas pelo método linear, com base em taxas determinadas em 
função do prazo de vida útil estimado dos bens.

4 - Receita Operacional Líquida 2017 2016

Receita Bruta no Mercado Interno 157.391.180 147.628.618

Receita Bruta no Mercado Externo 6.699.039 10.542.501

Impostos sobre vendas (40.663.232) (38.904.100)

Devoluções de vendas (828.221) (1.322.414)

Receita Líquida 122.598.766 117.944.605

Demonstração das  
Mutações do  

Patrimônio Líquido 
Histórico

Capital
Social

Reservas de Lucros

Total
Reserva  

Legal
Lucros a  
Realizar

Saldos em 31/12/2015 94.104.395 1.565.880 15.838.906 111.509.181

Lucro do Exercício – – 65.124 65.124

Constituição de Reservas – 3.256 (3.256) –

Saldos em 31/12/2016 94.104.395 1.569.136 15.900.774 111.574.305

Lucro do exercício – – 6.752.919 6.752.919

Ajuste do Exercício Anterior – – (27.901) (27.901)

Constituição de Reservas – 337.647 (337.647) –

Distribuição de Dividendos – – (3.674.703) (3.674.703)

Saldos em 31/12/2017 94.104.395 1.906.783 18.613.442 114.624.620

HS Investimentos S.A.
CNPJ/MF Nº 04.114.908/0001-87 - NIRE 35.300.461.134 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de Março de 2018

1. Data, Hora e Local: 27 de março de 2018, às 16h00 (dezesseis horas), na sede da HS Investimentos S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Bartolomeu Paes, nº 136, sala 6, Vila Anastácio, CEP 05092-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença 
de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Helio Seibel. Secretário: Katia Martins Costa. 4. Ordem do dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a realização da 5ª (quinta) emissão de notas promissórias comerciais da 
Companhia (“Emissão” e “Notas Promissórias”, respectivamente), nos termos da Instrução CVM nº 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 566”), que serão objeto de oferta pública com 
esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta” e “Instrução CVM 476”, respectivamente), e sobre as características da Emissão; e 
(ii) a delegação de poderes e autorização à Diretoria da Companhia para tomar todas as providências necessárias à realização da Emissão e da Oferta, inclusive, mas não limitado à (a) contratação de instituição 
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para a realização da Oferta (“Coordenador Líder”), mediante a celebração de contrato de distribuição (“Contrato de Distribuição”); (b) contratação dos 
prestadores de serviços da Emissão, incluindo, mas não se limitando, ao custodiante, banco mandatário, agente fiduciário das Notas Promissórias (“Agente Fiduciário”) e assessores legais (em conjunto, 
“Prestadores de Serviço”); (c) discussão, negociação, definição dos termos e celebração, pela Companhia, no âmbito da Emissão, das cártulas das Notas Promissórias (“Cártulas”), da escritura que formalizará 
a constituição da Hipoteca (conforme abaixo definido) oferecida em garantia das Notas Promissórias (“Escritura de Hipoteca”) e demais documentos necessários à Emissão e à Oferta; bem como (d) todos os 
demais documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão, além da prática de todos os atos necessários à efetivação da Emissão e da Oferta; e (iii) a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria 
da Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta. 5. Deliberações: Por unanimidade e sem quaisquer restrições, os acionistas da Companhia deliberaram: (i) aprovar a realização da Emissão, a qual terá as 
seguintes características e condições: (a) Valor Total da Emissão: R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) (“Valor Total da Emissão”); (b) Quantidade Total e Número de Séries de Notas Promissórias: 
serão emitidas 12 (doze) Notas Promissórias, em 11 (onze) séries, sendo cada série composta de 1 (uma) Nota Promissória, com exceção da 3ª (terceira) série, que será composta de 2 (duas) Notas Promissórias; 
(c) Prazo de Vencimento das Notas Promissórias: as Notas Promissórias vencerão nos prazos indicados na tabela abaixo, ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado ou vencimento antecipado das 
Notas Promissórias, nos termos a serem estabelecidos nas Cártulas: Série - Prazo de Vencimento: 1ª (primeira) - Até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados da Data de Emissão; 2ª (segunda) - Até 
731 (setecentos e trinta e um) dias contados da Data de Emissão; 3ª (terceira) - Até 1.096 (um mil e noventa e seis) dias contados da Data de Emissão; 4ª (quarta) - Até 1.187 (um mil, cento e oitenta e sete) dias 
contados da Data de Emissão; 5ª (quinta) - Até 1.279 (um mil, duzentos e setenta e nove) dias contados da Data de Emissão; 6ª (sexta) - Até 1.371 (um mil, trezentos e setenta e um) dias contados da Data de 
Emissão; 7ª (sétima) - Até 1.461 (um mil, quatrocentos e sessenta e um) dias contados da Data de Emissão; 8ª (oitava) - Até 1.552 (um mil, quinhentos e cinquenta e dois) dias contados da Data de Emissão 9ª 
(nona) - Até 1.644 (um mil, seiscentos e quarenta e quatro) dias contados da Data de Emissão 10ª (décima) - Até 1.736 (um mil, setecentos e trinta e seis) dias contados da Data de Emissão; 11ª (décima primeira) 
- Até 1.823 (um mil, oitocentos e vinte e três) dias contados da Data de Emissão. (e) Valor Nominal Unitário: as Notas Promissórias de todas as séries terão valor nominal unitário de R$5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais) na respectiva Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (f) Forma e Comprovação de Titularidade: as Notas Promissórias serão emitidas sob a forma cartular, e ficarão custodiadas junto à 
instituição contratada para prestação dos serviços de custodiante da guarda física das Notas Promissórias (“Custodiante”), sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Notas Promissórias será 
comprovada pela posse das Cártulas. As Notas Promissórias emitidas circularão por endosso em preto, sem garantia, de mera transferência de titularidade. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante 
de titularidade o extrato emitido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento Cetip UTVM (“B3”) em nome do respectivo titular da Nota Promissória, para as Notas Promissórias depositadas eletronicamente 
na B3; (g) Data de Emissão: para todos os efeitos legais, a data de emissão das Notas Promissórias será a data de sua efetiva subscrição e integralização (“Data de Emissão”), nos termos do artigo 3º da Instrução 
CVM 566; (h) Forma de Integralização e Preço de Subscrição: as Notas Promissórias serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, de acordo com as normas de liquidação 
aplicáveis à B3. As Notas Promissórias serão depositadas para distribuição no mercado primário e subscritas e integralizadas pelo seu respectivo Valor Nominal Unitário, na Data de Emissão, exclusivamente 
através do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente de acordo com os procedimentos da B3. Concomitantemente à 
liquidação, as Notas Promissórias serão depositadas em nome do titular no Sistema de Custódia Eletrônica da B3; (i) Colocação e Negociação: as Notas Promissórias serão objeto de distribuição pública com 
esforços restritos, sob o regime de Garantia Firme para totalidade das Notas Promissórias, a ser prestada pelo Coordenador Líder, tendo como público-alvo investidores profissionais, assim definidos nos termos 
do artigo 9º-A da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro 2013, conforme alterada (“Instrução CVM 539/13”). As Notas Promissórias serão depositadas para negociação no mercado secundário por meio do 
Módulo CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3. As Notas Promissórias somente poderão ser 
negociadas entre investidores qualificados, conforme definição constante do artigo 9°-B da Instrução CVM 539, depois de decorridos 90 (noventa) dias contados de cada data de subscrição ou aquisição pelos 
investidores, nos termos dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, e uma vez verificado o cumprimento, pela Companhia, de suas obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476; (j) Remuneração 
das Notas Promissórias: sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias incidirão juros remuneratórios correspondentes a 113,80% (cento e treze inteiros e oitenta centésimos por cento) da variação 
acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e 
divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível na página na Internet http://www.cetip.com.br, calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, por dias úteis decorridos, desde a 
Data de Emissão até a data do seu efetivo pagamento (“Remuneração”), considerando os critérios estabelecidos no “Caderno de Fórmulas Notas Comerciais - CETIP21” disponível para consulta no sítio eletrônico 
http://www.cetip.com.br, reproduzidas nas Cártulas das Notas Promissórias; (k) Resgate Antecipado Facultativo: sujeito ao atendimento das condições dispostas nas Cártulas das Notas Promissórias, a 
Companhia poderá realizar, a seu exclusivo critério, nos termos do § 3º, do artigo 5º, da Instrução CVM 566, a partir do 540º (quingentésimo quadragésimo) dia (inclusive) contado da Data de Emissão, conforme 
aplicável, mediante notificação ao Agente Fiduciário, comunicação prévia individual a cada titular das Notas Promissórias, com cópia para o Agente Fiduciário, e à B3 com, no mínimo 3 (três) dias úteis de 
antecedência do evento, o resgate antecipado total das Notas Promissórias, indicando a série de Notas Promissórias a ser resgatada e a data da realização do resgate. O Valor Nominal Unitário das Notas 
Promissórias objeto de resgate antecipado deverá ser pago na data prevista na notificação, acrescido (1) da Remuneração calculada até a data do resgate antecipado; (2) dos encargos moratórios eventualmente 
devidos, se for o caso (sendo o Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias acrescido da Remuneração e eventuais encargos moratórios definido como “Valor Base do Resgate Antecipado”); e (3) de prêmio 
aplicado sobre o Valor Base do Resgate Antecipado, conforme condições previstas na tabela abaixo: Dia (contado da Data de Emissão) - Prêmio: 540º a 719º - 3,90%; 720º a 899º - 3,40%; 900º a 1079º - 2,90%; 
1080º a 1259º - 2,25%; 1260º a 1439º - 1,70% 1440º a 1619º - 1,05%; A partir do 1620º - 0,53%. (m) Periodicidade de Pagamento da Remuneração e do Valor Nominal Unitário: em uma única parcela, 
juntamente com o Valor Nominal Unitário, na data do vencimento ordinário, do resgate antecipado ou do vencimento antecipado de cada uma das Notas Promissórias da respectiva série; (n) Atualização 
Monetária do Valor Nominal Unitário: o Valor Nominal Unitário não sofrerá atualização monetária; (o) Vencimento Antecipado: as Notas Promissórias serão consideradas antecipadamente vencidas, sendo 
exigível da Companhia o pagamento do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração e demais encargos aplicáveis, na ocorrência de qualquer das hipóteses a serem previstas nas respectivas Cártulas, e 
observados os procedimentos nelas dispostos; (p) Colocação de Lote Adicional e Lote Suplementar: não haverá colocação de lote adicional ou lote suplementar; (q) Encargos Moratórios: ocorrendo 
impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Notas Promissórias, além da remuneração das Notas Promissórias, os débitos em atraso ficarão sujeitos (1) à multa moratória 
convencional, irredutível e de natureza não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago; e (2) a juros de mora não compensatórios calculados desde a data do inadimplemento até a 
data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, sobre o montante devido e não pago, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; (r) 
Prorrogação de Prazos: considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as datas de pagamento de qualquer obrigação da Companhia sob as Notas Promissórias até o primeiro dia útil subsequente, se a data 
de vencimento da respectiva obrigação coincidir com sábado, domingo ou feriado declarado nacional; (s) Garantia Fidejussória: as Notas Promissórias contarão com garantia fidejussória, na forma de aval, 
prestado pelo Sr. Helio Seibel, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 5.296.474 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 533.792.848-
15 (“Avalista”); (t) Garantia: as Notas Promissórias contarão com garantia, representada por hipoteca de 2º grau dos imóveis inscritos nas matrículas nº 105.910 e 100.921, do 10º Cartório de Registro de Imóveis 
de São Paulo, cujo valor de venda forçada deverá ser equivalente a, no mínimo, 100% (cem por cento) do Valor Total da Emissão na Data de Emissão (“Hipoteca”); (u) Local de Pagamento: os pagamentos 
referentes às Notas Promissórias serão efetuados em conformidade com os procedimentos adotados pela B3, quando a Nota Promissória estiver depositada eletronicamente na B3, ou na sede da Companhia, 
ou, ainda, em conformidade com os procedimentos adotados pelo banco mandatário, nos casos em que a Nota Promissória não estiver depositada eletronicamente na B3; (v) Destinação dos Recursos: os 
recursos obtidos com a Emissão serão destinados à capital de giro e realização de investimentos pela Companhia; (w) Agente Fiduciário dos Titulares de Notas Promissórias: na forma do artigo 5º, §1º, II, 
da Instrução CVM 566, será contratado pela Companhia agente fiduciário para representar os titulares de Notas Promissórias; (x) Resgate antecipado obrigatório: se (a) a legislação e/ou a regulamentação 
tributárias vigentes na presente data, e/ou (b) a interpretação jurisprudencial sobre matéria tributária (incluindo decisões administrativas dos órgãos competentes), em ambos os casos a respeito da tributação 
incidente sobre os rendimentos provenientes das Notas Promissórias e/ou de letras de crédito imobiliárias (nos termos da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004) ou letras hipotecárias (nos termos da Lei nº 7.684, 
de 2 de dezembro de 19884), ambas com lastro nos direitos creditórios oriundos das Notas Promissórias, (em conjunto, os “Títulos Imobiliários”), sofrerem qualquer alteração, modificação ou complementação 
de que resulte criação de novo tributo ou aumento de alíquota de tributo incidente sobre a operação e/ou sobre tais Títulos Imobiliários (“Alteração”), a Emissora deverá notificar este fato ao Agente Fiduciário em 
até 1 (um) Dia Útil contado da respectiva ciência (sendo certo que qualquer titular de Notas Promissórias poderá, a seu exclusivo critério, notificar a Emissora e o Agente Fiduciário a respeito da ocorrência da 
Alteração) e, no prazo de 30 (trinta) dias da data de ocorrência do evento, resgatar antecipadamente a totalidade das Notas Promissórias, observadas as regras abaixo dispostas. O resgate antecipado das Notas 
Promissórias em virtude do acima disposto deverá abranger a totalidade das Notas Promissórias (e não menos que a totalidade), simultaneamente em relação a todas as séries, nos termos da Instrução CVM 
nº 566/15, parágrafo 3º do artigo 5º, mediante o pagamento do seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculado desde a Data da Emissão até a data do efetivo resgate, sem a incidência de 
qualquer prêmio (“Saldo Devedor” e “Resgate Antecipado Obrigatório”), sendo que: (a) os titulares das Notas Promissórias devem ser comunicados com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência ao Resgate 
Antecipado Obrigatório por meio de correspondência enviada pela Emissora à totalidade dos titulares das Notas Promissórias, com cópia para o Agente Fiduciário e (b) a B3 deve ser comunicada com, no mínimo, 
3 (três) Dias Úteis de antecedência ao resgate; (c) não haverá Resgate Antecipado Obrigatório parcial; e (d) a liquidação financeira do Resgate Antecipado Obrigatório seguirá os procedimentos operacionais da 
B3, para as Notas Promissórias depositadas eletronicamente na B3. O Resgate Antecipado Obrigatório das Notas Promissórias implica a extinção dos títulos, sendo vedada sua manutenção em tesouraria, 
conforme disposto no parágrafo 4º, artigo 5°, da Instrução CVM nº 566/15. Alternativamente, a Emissora terá a faculdade de evitar a incidência do Resgate Antecipado Obrigatório, mediante comunicação ao 
Agente Fiduciário enviada em até 1 (um) Dia Útil contado da ciência a respeito da Alteração, por meio da qual concorda em pagar, fora do âmbito da B3, sem prejuízo do Valor Nominal Unitário, da Remuneração 
e dos demais encargos previstos nas Notas Promissórias, um prêmio aos Titulares de Notas Promissórias, devido na data de vencimento ordinário ou vencimento antecipado das Notas Promissórias de cada 
série, equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, incidente sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias desde a data da Alteração até a data de 
vencimento antecipado ou a Data de Vencimento da respectiva Série (“Prêmio”). Farão jus ao recebimento do Prêmio ou qualquer valor devido aos titulares das Notas Promissórias aqueles que forem titulares no 
encerramento do Dia Útil imediatamente anterior à respectiva data de pagamento. Caso a Emissora não realize o Resgate Antecipado Obrigatório nos termos e condições acima aduzidos ou não manifeste, na 
forma acima disposta, sua intenção de pagar o Prêmio, as Notas Promissórias serão antecipadamente vencidas, de modo automático, observados os termos e condições pertinentes dispostos nas respectivas 
cártulas; (y) Demais características da Emissão e das Notas Promissórias: as demais informações referentes à Emissão e às Notas Promissórias estarão descritas nas respectivas Cártulas. (ii) aprovar a 
delegação de poderes à Diretoria da Companhia, a qual fica autorizada a adotar todas as providências necessárias à realização da Emissão e da Oferta, inclusive, mas não se limitando, à (a) contratação do 
Coordenador Líder para a realização da Oferta, mediante a celebração de Contrato de Distribuição; (b) contratação dos Prestadores de Serviço; (c) discussão, negociação, definição dos termos e celebração, pela 
Companhia, no âmbito da Emissão e da Oferta, das Cártulas, da Escritura de Hipoteca e demais documentos necessários à Emissão e à Oferta; e (d) todos os demais documentos e eventuais aditamentos no 
âmbito da Emissão, além da prática de todos os atos necessários à efetivação da Emissão e da Oferta; e (iii) ratificar todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual lavrou-se a presente ata sob a forma de sumário nos termos do artigo 
130 da Lei das Sociedades por Ações que, lida e aprovada, foi assinada por todos. 7. Assinaturas: Acionistas presentes – Helio Seibel, Alex Laserna Seibel e Hereditas Consultoria Empresarial e Participações 
Ltda. p. Helio Seibel. Diretoria: Helio Seibel e Alex Laserna Seibel. Mesa – Helio Seibel (presidente) e Katia Martins Costa (secretária). A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 27 de março 
de 2018 Helio Seibel - Presidente; Katia Martins Costa - Secretário. Jucesp nº 164.042/18-0 em 04/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90, a
promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram o(s)
imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de
06/04/2018 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.

Contrato: 3.1816.4027977-4 - SED: 10326/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
DOMUS
DEVEDOR(ES): SANDRO DE TOLEDO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR
EMANCIPADO, COMERCIARIO, CPF: 083.326.028-66, RG: 18339602-9SSP/SP Imóvel
sito à: RUA GIUSEPPE TARTINI, S/Nº (ATUAL Nº 15 - NÃO OFICIAL) AP 08, NO 1º
PAVIMENTO DO BLOCO A-11, PARQUE RESIDENCIAL PALMARES, 32º SUBDISTRITO
CAPELA DO SOCORRO - SÃO PAULO/SP. Com uma vaga indeterminada no
estacionamento descoberto.

São Paulo, 06/04/2018.
DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA

Agente Fiduciário

06, 07 e 10/04/2018

IMÓVEIS EM LEILÃO
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

 SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842, AP
08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, Agente Fiduciário
do SFH, venderá na forma da Lei (Decreto-lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77) no dia, hora e local abaixo
referido, o imóvel adiante descrito onde estará nominado os seus respectivos
proprietários, para pagamento da dívida hipotecária em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido. A venda a vista,
com recursos próprios, será feita mediante pagamento integral no ato do leilão,
podendo o arrematante pagar no ato, como sinal, 20% do preço da arrematação e o
saldo restante no prazo impreterível de 08 dias, sob pena de perda do sinal dado.
Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante deverá apresentar no ato da
compra a carta de habilitação do FGTS. A venda com financiamento, o arrematante
deverá apresentar no ato da compra a Carta de Crédito, que poderá ser emitida por
qualquer agência da CAIXA. As despesas relativas à comissão do leiloeiro, débitos
fiscais, condominiais,  registro, impostos e taxas correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será responsável pelas
providências de desocupação do mesmo. Os devedores ficam, desde já, cientificados
do dia, hora e local da realização do presente leilão. Em observação ao artigo 497 do
NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, ofertando
lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. O leiloeiro acha-se habilitado a
fornecer aos interessados informações pormenorizadas sobre os imóveis.
INFORMAÇÕES: (11)97334-6595 – 11-2687-1327. E-mail: sp@credmobile.com.br.

PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 16/04/2018 HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: AV. GUILHERME COTCHING, Nº 117O, COD. 0273, AG. VILA MARIA-SÃO
PAULO/SP

1. Contrato: 3.0238.4051461-7 - SED: 30603/2017 - CREDOR: EMGEA -
AGENTE: PROVINCIA
DEVEDOR(ES): EDSON FERREIRA LIMA, BRASILEIRO, CASADO NO REGIME DA
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 6.515/77, COMERCIÁRIO,
CPF: 035.044.498-61, RG: 15.166.328-SSP/SP e seu cônjuge ROSEMEIRE VALERIO
DE FARIAS LIMA, BRASILEIRA, COMERCIÁRIA, CPF: 087.967.448-20, RG:
18.870.850-9-SSP/SP. Imóvel sito à: AVENIDA SANTA MÔNICA, Nº 593, AP Nº 35,
DO TIPO A, LOCALIZADO NO 3º ANDAR DO BLOCO 12, DO CONDOMÌNIO PARQUE
RESIDENCIAL SANTA MÔNICA, NO 31º SUBDISTRITO PIRITUBA - SÃO PAULO/SP.
Descrição: Com a área útil de 59,77m2; a área de uso comum de 8,150m2; e a área
total de 67,920m2; correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno de 0,1293%,
cabendo -lhe uma vaga indeterminada em estacionamento descoberto do condomínio;
correspondendo ao respectivo bloco, a fração ideal de 2,3941%.

Contrato: 8.0273.0075097-3 - SED: 30625/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): JOAO FRANCISCO DE SOUZA, BRASILEIRO, CASADO SOB O
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77,
MOTORISTA, CPF: 036.961.578-64, RG: 12.991.222-SSP/SP e seu cônjuge MARIA
LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO, BRASILEIRA, PROFISSIONAL LIBERAL, CPF:
227.000.338-17, RG: 20.091.819-9-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA MITIM, SEM
NÚMERAÇÃO OFICIAL (ATUAL Nº 134 NÃO OFICIAL) E RUA IBI, AP 202, LOCALIZADO
NO 2º PAVIMENTO DO BLOCO 2, INTEGRANTE DO RESIDENCIAL PORTINARI, NO
JARDIM LEONIDAS MOREIRA, EM PIRAJUSSARA OU CAMPO LIMPO, 29º
SUBDISTRITO SANTO AMARO - SÃO PAULO/SP. Descrição: Com a área real privativa
de 56,02 e a área real comum de 47,1379m2, na qual se acha incluída a área referente
a 01 vaga indeterminada, destinada à guarda de 01 veículo, na garagem coletiva
localizada a nível do térreo do conjunto, perfazendo a área real total de 103,1579m2,
correspondendo-lhe uma fração ideal de 1,132919% no terreno condominial.

São Paulo, 27/03/2018.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial

27/03 - 06 - 16/04/2018

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0262733-68.2007.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos executados COXILHA PARTICIPAÇÕES
LTDA (CNPJ 03.816.209/0001-16), MATRIX PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 03.816.197/0001-20),
EDUARDO CORTES DA ROCHA (CPF 040.328.008-71), e RICARDO MOUTHS DA ROCHA (CPF
042.468.698-80), que Agostinho Gimenez Netto e outra, ajuizou ação de Outros Feitos não Especificados
contra CHR Construtora e Comercial Ltda, ora em fase de cumprimento de sentença, objetivando a execução
da condenação no importe de R$35.418,24 (fevereiro/2014), acrescido de correção monetária e juros até o
efetivo pagamento. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que em
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o débito supra, sob pena acréscimo de multa e de honorários
de advogado de 10% e penhora de bens, e ainda a INTIMAÇÃO da decisão que desconsiderou a personalidade
jurídica da sociedade executada. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de novembro de 2017 05 e 06/04

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0047984-54.2012.8.26.0100
- 1138/12. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LETÍCIA
FRAGA BENITEZ, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Maamlooze Vennootschap Maatschappij Tot Exploitatie Van Roerende en
Onroenrede Waarden �Mereo�, S/A Holandeza, Banque GTalland & CO S/A, Espólios de Edithe Vitorino Vivan, Abilio Vivan, Stephanie
El Dib, Felipe Marco El Dib, Marco Issa El Dib, Manoel Jorge Caetano, Joaquina Ferreira Caetano, Maria Auxiliadora de Oliveira
Vasques, Priscila Vasques, Noemia Fuzaro, Naamlooze V Maatschappu, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interes-
sados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Marilene Vivan, Maria de Lourdes Vivan Barbosa e Rogerio Arnald Barbosa
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Av. Nova Cantareira, 1881/1885/1887,
Tucuruvi, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem 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.

                             JORNAL “ O DIA ”    05 + 06 / 04 / 2018

05 e 06/04

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL II I  -  JABAQUARA - 4ª VARA
CÍVEL - Rua Afonso Celso, nº 1065 - Vila Mariana - CEP 04119-061 - Fone: (11)
5574-0355 -  São Paulo-SP -  E-mai l : jabaquara4cv@tjsp. jus .br  -   EDITAL de
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1021830-06.2017.8.26.0003. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr(a). ADRIANA CRISTINA PAGANINI DIAS SARTI, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) STIS � SERVIÇOS TÉCNICOS DE PINTURA PREDIAL
LTDA , CNPJ 20.426.282/0001-09, que lhe foi proposta uma ação de PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRUNA, alegando
que em 16.11.2015, f irmou com a primeira ( integrante do grupo econômica da
segunda), contrato de prestação de serviços de pintura e impermeabilização da
ún ica  to r re  in tegran te  do  condomín io  au to r ;  que  o  va lo r  con t ra tado  fo i
integralmente pago; que o serviço foi concluído em 08.09.2016; que foi fixado o
prazo de 05 anos como garantia; e que passado um ano o edifício apresentou
estado de deterioração com o descascamento da tinta em várias de suas áreas,
manchados de pintura, apresentação de borras de pintura e excesso desta em
gradis e corrimões. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por
EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ACOMPANHE
A PERÍCIA, PODENDO INDICAR ASSISTENTES E FORMULAR QUESITOS e para
CONTESTAR o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados,
f icando cientes de que não havendo manifestação, será nomeado CURADOR
ESPECIAL .  Será o presente af ixado e publ icado na forma da lei .  Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de março de 2018.

05  e  06/04

Rk2 Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 12.134.880/0001-78 - NIRE 35.300.380.461

Ata de Reunião Extraordinária de Acionistas Realizada em 15 de março de 2018.
Hora, Data e Local: às 10:00 horas do dia 15 de março 2018, na sede da Sociedade, localizada na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Roberto Caldas Kerr, nº 151, C.2 E. Aroeira, Jardim Universidade, CEP: 05472-000; Convocação: Convocação 
dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme Artigo 6º do Estatuto Social e Parágrafo 4º do Artigo 
124 da Lei 6.404/76; Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante ao final da 
presente ata; Mesa: Rogério Kasinsky - Presidente; Ronaldo Kasinsky - Secretário; Ordem do Dia: Exame, discussão e deliberação 
sobre: autorização para os membros da Diretoria da Companhia assinarem todos e quaisquer contratos e demais documentos e a 
praticarem todos e quaisquer atos necessários à efetivação das operações imobiliárias inframencionadas, incluindo, mas não limitando, 
tomarem todas as providências necessárias junto aos respectivos cartórios de imóveis, tabelionatos e demais órgãos públicos, para 
efetivarem a transferências dos respectivos imóveis, registros, averbações e demais atualizações cadastrais. Deliberações tomadas 
por Unanimidade: colocada a matéria em exame, discussão e posterior votação, resultou aprovada na sua íntegra, pelos acionistas 
titulares de 100% do capital da Companhia, nos termos do Artigo 9º, Parágrafo Único do Estatuto, nos seguintes termos: Foi aprovada 
a venda de imóveis de propriedade da Companhia, pelo valor mínimo global de R$ 1.224.000,00 (um milhão, duzentos e vinte e quatro 
mil reais), conforme descrito abaixo: a.1) Imóvel: Conjunto nº 71, localizado no 6º pavimento ou 7º andar do Edifício Lexington, situado 
na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, no 28º Subdistrito - Jardim Paulista, Matrícula nº 143.250 do 4º Oficial de Registro de 
Imóveis de São Paulo/SP - Valor mínimo de R$ 612.000,00 (seiscentos e doze mil reais). a.2) Imóvel: Conjunto nº 72, localizado no 6º 
pavimento ou 7º andar do Edifício Lexington, situado na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, no 28º Subdistrito - Jardim Paulista 
Matrícula nº 143.250 do 4º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP - Valor mínimo de R$ 612.000,00 (seiscentos e doze 
mil reais). Em decorrência da deliberação referida na alínea “a” supra, os Acionistas autorizam os Srs. Rogério Kasinsky, brasileiro, 
solteiro, nascido em 19/03/1981, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 20.952.121-1 SSP/SP e inscrito no CPF.MF 
sob n.º 305.777.918-26, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Na Rua Brasília, nº 34. Apartamento 
31, Itaim Bibi, CEP: 04534-040; e Ronaldo Kasinsky, brasileiro, solteiro, nascido em 23/06/1982, economista, portador da Cédula de 
Identidade RG n.º 20.952.123-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 225.953.398-18, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Roberto Caldas Kerr, nº 151, Apartamento 02, Jardim Universidade, CEP: 05472-000, a promoverem, 
sempre em conjunto, todos os atos necessários para a alienação dos imóveis acima descritos, podendo negociar todos os termos e 
condições relacionados à referida alienação, tais como negociar e acordar preço e condições de pagamento, assumir responsabilidades 
em nome da Companhia perante os respectivos adquirentes e dar e receber quitação, assinarem todos e quaisquer contratos e demais 
documentos e a praticarem todos e quaisquer atos necessários à efetivação das operações imobiliárias supramencionadas, incluindo, 
mas não limitando, tomarem todas as providências necessárias junto aos respectivos cartórios de imóveis, tabelionatos e demais 
órgãos públicos, para efetivarem a transferências dos respectivos imóveis, registros, averbações e demais atualizações cadastrais, 
dentre outros. Encerramento: oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestasse, foram encerrados 
os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente no Livro próprio a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, 
aprovada e por todos os presentes assinada. A presente ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Mesa: Rogério Kasinsky - 
Presidente Ronaldo Kasinsky - Secretário Acionistas presentes: Rogério Kasinsky - Ronaldo Kasinsky. Jucesp nº 152.117/18-0 em 
03/04/2018. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1091870-81.2015.8.26.0100. A Dra. Vanessa Ribeiro Mateus, Juíza
de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Riddhi Distribuidora de Produtos Médicos Ltda
- EPP (CNPJ.09.525.867/0001-35), que Hospital São Camilo - Santana, departamento mantido pela Sociedade
Beneficente São Camilo lhe ajuizou ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Sustação/Cancelamento de
Protesto com pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais, de Procedimento Comum, objetivando que a presente
ação seja julgada procedente, para ser declarada a inexigibilidade do débito oriundo das Duplicatas nºs 1997, 1698
e 1700, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ofensa
à honra e a imagem do requerente. Concedida a tutela antecipada e estando a requerida em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado.

                             JORNAL “ O DIA ”   06 + 07 / 04 / 2018

06 e 07/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1054161-12.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 43ª Vara
CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodolfo César Milano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIO GAZ,
RG 9.094.946, CPF 060.708.408-10, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de FUNDACAO
ARMANDO ALVARES PENTEADO, objetivando o recebimento da quantia de R4 95.421,81 (agosto/2015), representada pelo
Instrumento Particular de Confissão da Dívida firmado entre as partes. 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, 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% ao mês, sob pena de penhora de bens e avaliação. Decorrido os prazos supra, no silêncio, será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

                            JORNAL “ O DIA ’    06 + 07 / 04 / 2018

06 e 07/04

Ligue:
* 3258-1822
* 3258-0273
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Deere-Hitachi Máquinas de Construção do Brasil S.A.
CNPJ nº 03.982.513/0001-33

Demonstrações Contábeis

Ativo 2017 2016

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 3.713 11.898

Aplicações financeiras 20.933 -

Contas a receber - partes relacionadas 38.795 15.447

Contas a receber 126 -

Estoques 47.692 60.178

Impostos a recuperar 1.226 1.071

Outros ativos 4.131 1.168

Total do ativo circulante 116.616 89.762

Não circulante

Cauções 18 30

Impostos a recuperar 37.546 19.069

Imobilizado e intangível 99.673 97.398

Total do ativo não circulante 137.237 116.497

Total do ativo 253.853 206.259

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 
(Em milhares de reais - R$)

Demonstração do Resultado para os Exercícios findos 
em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em milhares de reais - R$)

Demonstração do Resultado Abrangente para os Exercícios findos 
em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em milhares de reais - R$)

2017 2016
Prejuízo do exercício (12.574) (79.484)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício (12.574) (79.484)

Capital Prejuízos
social acumulados Total

Saldo em 31/12/2015 357.762 (230.967) 126.795
Prejuízo do exercício - (79.484) (79.484)
Saldo em 31/12/2016 357.762 (310.451) 47.311

Prejuízo do exercício - (12.574) (12.574)

Saldo em 31/12/2017 357.762 (323.025) 34.736

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os 
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 

(Em milhares de reais - R$)

Adilson Ulrico Butzke - Presidente

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em milhares de reais - R$)

Passivo e Patrimônio Líquido 2017 2016

Circulante

Fornecedores 13.003 10.287

Fornecedores - partes relacionadas 24.054 27.592

Empréstimos e financiamentos 171.865 33.081

Empréstimos e financiamentos - partes

  relacionadas - 75.573

Obrigações tributárias 78 270

Obrigações trabalhistas e previdenciárias 4.832 4.012

Outras obrigações 1.254 1.310

Total do passivo circulante 215.086 152.125

Não circulante

Empréstimos e financiamentos 3.877 6.700

Provisão para riscos tributários, cíveis 

  e trabalhistas 153 123

Total do passivo não circulante 4.030 6.823

Patrimônio líquido

Capital social 357.762 357.762

Prejuízos acumulados (323.025) (310.451)

Total do patrimônio líquido 34.737 47.311

Total do passivo e patrimônio líquido 253.853 206.259

2017 2016
Receita líquida 209.781 91.949
Custo dos produtos vendidos (186.521) (106.463)
Lucro (Prejuízo) operacional bruto 23.260 (14.514)
Despesas Operacionais
Gerais e administrativas (22.598) (17.985)
Impostos, taxas e contribuições (1.653) (2.816)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 2.182 (52.329)
Lucro (Prejuízo) antes do resultado
  financeiro 1.191 (87.644)
Resultado financeiro líquido (13.765) 8.160
Prejuízo antes do imposto de renda
  e contribuição social (12.574) (79.484)
Imposto de renda e constribuição social, 
  corrente e diferido - -
Prejuízo do exercício (12.574) (79.484)

2017 2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (12.574) (79.484)
Ajustes em: Depreciações e amortizações 5.956 9.786
  Custo residual de bens do ativo
    imobilizado e intangível baixados 394 -
  Provisão de estoques 227 (1.066)
  Despesas de juros com partes relacionadas 671 6.095
  Despesas de juros com terceiros 17.407 3.785
  Variações cambiais líquidas (3.827) (18.830)
  Operações com derivativos, líquidas (405) 109
  Provisão para realização de impostos a recuperar               - 21.014
  Provisão para redução ao valor
    recuperável de ativos - 31.662
  Provisão para riscos tributários, cíveis
    e trabalhistas 30 123
Variação no capital circulante:
  Redução (aumento) contas a receber
    - partes relacionadas (23.348) 1.819
  Redução (aumento) contas a receber (126) -
  Redução (aumento) estoques 12.259 (17.585)
  Redução (aumento) Impostos a
    recuperar (18.632) (10.925)
  Redução (aumento) outros ativos (2.951) (412)
  Aumento (redução) fornecedores 2.716 7.595
  Aumento (redução) fornecedores -
    partes relacionadas (3.538) 19.123
  Aumento (redução) obrigações tributárias (192) (766)
  Aumento (redução) obrigações
    trabalhistas e previdenciárias 820 1.534

2017 2016
  Aumento (redução) outras obrigações (56) 289
Caixa gerado pelas (aplicado nas)
  nas operações antes do pagamento de juros (25.169) (26.134)
  Pagamentos de juros - terceiros (1.221) -
  Pagamentos de juros - partes relacionadas (1.403) (6.257)
Caixa gerado pelas (aplicado nas)
  atividades operacionais (27.793) (32.391)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
  Aplicação financeira (20.933) -
  Pagamentos na aquisição de imobilizado (8.625) (3.154)
  Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades 
    de investimento (29.558) (3.154)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos - terceiros 151.365 27.739
Amortização de empréstimos -
  terceiros (30.599) (112.855)
Captação de empréstimos - partes relacionadas- 109.708
Amortização de empréstimos - partes
  relacionadas (71.600) (22.227)
Caixa gerado pelas (aplicado nas)
  atividades de financiamento 49.166 2.365
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes
  de caixa (8.185) (33.180)
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
  exercício 11.898 45.078
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 3.713 11.898
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes
  de caixa (8.185) (33.180)

As Demonstrações Financeiras foram auditadas pela 
empresa Deloitte Brasil Auditores Ltda. - Sócio responsável: 
João Eugenio Leitão Filho - Contador - CRC 1SP 130990/O-4.

As Notas Explicativas completas encontram-se 
à disposição dos acionistas na sede da empresa. Contador: Renato Luiz Rosada CRC: 1SP187754/O

BOVIEL KYOWA S/A Consultoria e Planejamento - Em Liquidação
CNPJ 43.519.966/0001-42

Senhores Acionistas: Em cumprimento à Lei nº 6.404/76, e alterações introduzidas pela Lei nº 9.457/97 e o Decreto nº 1.800/96, Lei 11.638/07 e MP 449/08, a Diretoria da Boviel-Kyowa S.A. Consultoria e Planejamento - 
Em Liquidação apresenta as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas de forma resumida, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016.

Relatório da Diretoria

Tsukasa Arakawa - Liquidante - CPF 759.874.228-68 Ademir Leite Baptista - Técnico de Contabilidade - CRC 1SP133782/O-5 - CPF 036.092.638-06

Demonstração de Resultado
2017 2016

Receitas Líquidas – –
Despesas Operacionais (302.909,64) (343.608,52)
Resultado Operacional (302.909,64) (343.608,52)
Despesas/Receitas não Operacionais – 589.029,62
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício (302.909,64) 245.421,10
Provisão para CSLL – (15.461,53)
Provisão para IRPJ – (25.769,22)
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício (302.909,64) 204.190,35
Lucro/Prejuízo por Ação - Em R$ (0,0058) 0,0039

Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido  
para o Exercício Findo em 31/12/2017 e 31/12/2016

Capital  
Social

Resultados  
Acumulados

Patrimônio  
Líquido

Saldo em 31/12/2015 52.550.000,00 (79.147.746,72) (26.597.746,72)
Lucro Líquido do Exercício – 204.190,35 204.190,35
Ajuste Exercícios/
 Mudança de Critério – –
Saldo em 31/12/2016 52.550.000,00 (78.943.556,37) (26.393.556,37)
Resultado Intermediário – (302.909,64) (302.909,64)
Saldo em 30/06/2017 52.550.000,00 (79.246.466,01) (26.696.466,01)

Demonstração do Fluxo de Caixa - 2017 e 2016
Discriminação 2017 2016
 Atividade Operacional
  Pagamento Impostos e Fornecedores (1.023,81) (42.337,94)
  Despesas Administrativas (300.029,88) (342.524,65)
 Despesas Financeiras Líquidas (929,76) (961,20)
Total das Atividades Operacionais (301.983,45) (385.823,79)
 Atividades Financeiras
  Adiantamento para Aumento de Capital – –
  Crédito Devolução/Recuperação Impostos – 588.906,95
Total das Atividades Financeiras – 588.906,95
Aumento/Diminuição Líquido de Caixa (301.983,45) 203.083,16
 Caixa no Início do Exercício 626.882,21 423.799,05
 Caixa no Final do Exercício 324.898,76 626.882,21
Variação de Caixa no Exercício (301.983,45) 203.083,16

Balanços Patrimoniais
Ativo 2017 2016
Ativo Circulante 324.898,76 626.882,21
Ativo não Circulante – –
 Imobilizado – –
 (–) Depreciações – –
Passivo a Descoberto 26.696.466,01 26.393.556,37
Total do Ativo 27.021.364,77 27.020.438,58
Passivo 2017 2016
Passivo Circulante 1.950,00 1.023,81
Passivo não Circulante 27.019.414,77 27.019.414,77
Patrimônio Líquido – –
 Capital Social 52.550.000,00 52.550.000,00
 Prejuízos Acumulados (79.246.466,01) (78.943.556,37)
 Passivo a Descoberto 26.696.466,01 26.393.556,37
Total do Passivo 27.021.364,77 27.020.438,58

Notas Explicativas às Demonstrações  
Contábeis em 31/12/2017 e 2016

1. Contexto Operacional: A Sociedade segue seus trabalhos conforme a 
deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas, tendo paralisado suas ati-
vidades. 2. Sumário das Principais Práticas Contábeis: a) As demonstra-
ções contábeis contemplam os reflexos produzidos pela Lei nº 11.638/07; 
b) O passivo é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos financeiros 
incorridos até a data do balanço; 3. Empréstimo da Controladora: Os em-
préstimos em moeda estrangeira da controladora Kyowa Exeo Corpora-
tion, com vencimento final em 2016, foram prorrogados até 2018 e 

transferidos para Adiantamento para Futuro Aumento de Capital e será 

deliberado definitivamente em Assembleia de Acionistas; 4. Provisões 

para Contingências - Passivo não Exigível: A Sociedade vem questio-

nando judicialmente, recuperando parte dos créditos de questionados e 

oferecendo a tributação do Imposto de Renda e da Contribuição Social so-
bre o Lucro sobre as variações reconhecidas: (a) Ações trabalhistas e tribu-
tos; 5. Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício: (a) O prejuízo apurado no 
exercício de 2017 é em razão da manutenção das atividades; (b) O Lucro 
Líquido de 2016, em razão dos prejuízos acumulados, não foram distribuí-
dos sobre o resultado do exercício de 2016; 6. Capital Social: O Capital 
Social é de R$ 52.550.000,00 (cinquenta e dois milhões e quinhentos e 
cinquenta mil reais), representado por 52.550.000 (cinquenta e  
dois milhões e quinhentos e cinquenta mil) ações, no valor nominal de  
R$ 1,00 cada uma, sendo 48.850.000 (quarenta e oito milhões, oitocentos 
e cinquenta mil) ordinárias, e 3.700.000 (três milhões e setecentos mil)  
preferenciais sem direito a voto.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842, AP
08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, designado pelo
Sistema Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66
e regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70  e CFG 10/
77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os
imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e
acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação.  As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11)97334-6595 –
11-2687-1327. E-mail: sp@credmobile.com.br.

PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 26/04/2018; HORÁRIO: DAS 12:30 AS 12:45h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-SÃO
PAULO/SP

Contrato: 8.0271.0068356-3 - SED: 30601/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): CELSO MATTOS ELOY, BRASILEIRO, CASADO SOB O REGIME DA
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77, AUX.. JUDICIÁRIO,
CPF: 116.983.178-83, RG: 18.577.653-SSP/SP e seu cônjuge JANAINA JAURA DE
JESUS ELOY, BRASILEIRA, CONSULTORA, CPF: 132.290.118-05, RG: 21.574.356-
8-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA LAGOA BARRA, Nº 625, AP 04, LOCALIZADO NO
PAVIMENTO TERREO DO BLOCO 3 DO RESIDENCIAL VAN GOGH, NO DISTRITO
DE ITAQUERA - SÃO PAULO/SP. Descrição: Com a área real privativa de 55,0300m2,
área real comum de 44,1436m2, totalizando uma área real de 99,1736m2, e a fração
ideal no terreno e demais coisas comuns de 0,695561%, com direito a uma vaga na
garagem coletiva do empreendimento. Lance Mínimo Previsto: R$ 223.763,70.

Contrato: 9.9980.1071671-5 - SED: 30666/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): CESAR GOMES CALILLE, BRASILEIRO, CASADO PELO REGIME
DA COMUNHAO DE BENS, APÓS A LEI Nº  6.515/77, CONF. ESCCRITURA DE
PACTO ANTENUPCIAL REGISTRADA SOB Nº 1.401, NO 10º OFICIO DO RIO DE
JANEIRO-RJ, ADVOGADO, CPF: 738.572.117-68, RG: 5.513.662-6-RJ e seu cônjuge
MAGDA CHISTINA MASSON CALILLE, BRASILEIRA, DO LAR, CPF: 004.047.157-88,
RG: 07666404-4-RJ Imóvel sito à: RUA TUCUNA, Nº 414, AP 181, LOCALIZADO NO
18º ANDAR  DO CONDOMINIO EDIFICIO TROADE, 19º SUBDISTRITO PERDIZES
- SAO PAULO/SP. Descrição: Com a área útil de 81,35m2, a área comum de 95,269m2,
dos quais 46,72m2, equivalem a 2 (duas) vagas na garagem coletiva do condomínio,
a área total construída de 176,619m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 2,8295%
no terreno do condomínio. Lance Mínimo Previsto: R$ 1.167.360,96.

Contrato: 1.0252.4013921-7 - SED: 30668/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): CLAUDIOMIR FRANCISCO MILHOMEM DIAS CARNEIRO,
BRASILEIRO, SOLTEIRO. MAIOR, INDUSTRIÁRIO, CPF: 303.745.318-94, RG:
13.775.068-SP. Imóvel sito à: ESTRADA DAS LÁGRIMAS, Nº 3.621, AP 133, NO13º
ANDAR DO EDIFICIO BRASÍLIA, BL0CO 03, RESIDENCIAL PARQUE IMPERIAL,
NO 18º SUBDISTRITO IPIRANGA - SAO PAULO/SP. Descrição: Contendo a área
privativa real de 51,90m2, e a área comum real de 30,67, incluída uma vaga
indeterminada para estacionamento de automóvel de passeio, em local descoberto,
sujeita a manobrista, totalizando a área construída real de 82,57m2, cabendo-lhe a
fração ideal de 1,9231% no Edifício e 0,167768% na totalidade do terreno ou seja
60,90m2 do terreno, cabendo a cada apartamento a quota parte ideal de 3,86m2 na
área comercial. Lance Mínimo Previsto: R$ 550.072,69.

Contrato: 1.1816.4134545-1 - SED: 30655/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): MARIANNE ELVIRA REY, ALEMÃ, SEPARADA JUDICIALMENTE,
METALURGICA, CPF: 051.028.378-00, RG: RNE W 0647750 SE/DPMAF-SP e HANS
JORG REY, ALEMÃO, SOLTEIRO, MAIOR, METALURGICO, CPF: 126.446.598-09,
RG: RNE W 0647741 SE/DPMAF/SP. Imóvel sito à: RUA MACAJUBA, Nº 39, AP 23,
2º ANDAR DO EDIFICIO MIRADOR E VAGA Nº B-5 DO TIBO B, NO 2º SUBSOLO DO
EDIFICIO MIRADOR, VILA MARACANÃ, 29º SUDBISTRITO SANTO AMARO - SAO
PAULO/SP. Descrição: Apartamento com a área útil ou privativa de 56,52m2 e a área
comum de 52,26m2, perfazendo a área total de 108,78m2, correspondendo-lhe uma
fração ideal de 2,4379% no terreno condominial. Vaga nº B-5 com a área útil ou
privativa de 10,80m2 e a área comum de 6,99m2, perfazendo a área total de 17,79m2,
correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,3290% no terreno condominial. Lance Mínimo
Previsto: R$ 621.241,33.

Contrato: 8.0262.0001549-1 - SED: 30661/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): WILLIAN MARTINS DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR,
ENGENHEIRO, CPF: 042.786.878-50, RG: 13.246.927-3-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA
DRIADES, Nº 175, AP 44,  NO 4º ANDAR DO EDIFICIO TREMEMÉ, BLOCO 01,
QUADRA C, RESIDENCIAL PAULISTANO 3, DISTRITO DE SAO MIGUEL PAULISTA
- SAO PAULO/SP. Descrição: Com a área privativa de 48,97m2, área real comum de
divisão proporcional de 63,5951 metros quadrados, área real total de 112,5651m2,
correspondendo-lhe a fração ideal no terreno 0,983601%, cabendo-lhe uma vaga para
estacionamento de um automóvel de passeio de pequeno ou médio porte, em local
indeterminado e sujeito ao serviço de manobrista, nas áreas livres do terreno. Lance
Mínimo Previsto: R$ 381.253,92.

São Paulo, 06/04/2018.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial

06 - 14 - 26/04/2018

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Controladora Consolidado

Ativo 2017 2016 2017 2016

Circulante

  Caixa e equivalentes de caixa 18.191 76.605 18.854 77.040

  Aplicações financeiras 922.348 766.312 968.767 933.800

  Instrumentos financeiros derivativos 20.748 62.141 20.748 62.141

  Contas a receber de clientes 381.417 334.070 383.718 343.168

  Estoques 638.855 574.915 659.586 604.494

  Tributos a recuperar 428.568 322.186 433.698 324.045

  Dividendos a receber 5.377 44.430 5.311 6.713

  Instrumentos financeiros - 
   compromisso firme 114.885 161.020 114.885 161.020

  Adiantamento a fornecedores 231.629  231.629  

  Outros ativos 36.911 52.725 41.850 60.402

2.798.929 2.394.404 2.879.046 2.572.823

Não circulante

 Realizável a longo prazo

  Aplicações financeiras 64 64 5.952 22.334

  Instrumentos financeiros derivativos  3.945  3.945

  Tributos a recuperar 566.374 727.711 566.431 727.857

  Instrumentos financeiros - 
    compromisso firme 118.905 291.216 118.905 291.216

  Imposto de renda e contribuição 
    social diferidos 911.791 968.286 917.715 973.309

  Partes relacionadas 1.222.219 361.321 1.222.074 361.176

  Depósitos judiciais 16.471 127.216 15.467 138.680

  Outros ativos 18.882 18.771 26.901 38.471

2.854.706 2.498.530 2.873.445 2.556.988

 Investimentos 641.266 1.091.795 218.695 257.176

 Imobilizado 4.271.392 4.420.354 4.830.978 5.069.811

 Intangível 435.129 476.466 541.087 614.142

8.202.493 8.487.145 8.464.205 8.498.117

Total do ativo 11.001.422 10.881.549 11.343.251 11.070.940

Controladora Consolidado

Passivo e patrimônio líquido 2017 2016 2017 2016

Circulante

 Empréstimos e financiamentos 185.825 247.327 228.616 299.576

 Instrumentos financeiros derivativos 165.240 18.837 165.240 18.837

 Fornecedores 451.818 376.140 422.663 328.563

 Risco sacado a pagar 38.433 1.115 38.433 1.115

 Salários e encargos sociais 135.413 116.730 137.538 118.474

 Tributos a recolher 18.650 17.110 44.478 30.313

 Adiantamento de clientes 240.759 7.059 240.868 7.390

 Dividendos a pagar 12.796 10.323 12.796 10.371

 Uso do bem público - UBP 36.337 28.230 38.972 31.141

 Partes relacionadas 249.378 221.019 249.161 220.857

 Outros passivos 67.993 46.068 80.925 72.126

1.602.642 1.089.958 1.659.690 1.138.763

Não circulante

 Empréstimos e financiamentos 2.467.367 2.572.974 2.588.869 2.650.949

 Instrumentos financeiros derivativos 10.749 177 10.749 177

 Partes relacionadas 313.874 2.096.983 313.874 2.096.983

 Provisões 459.537 613.981 460.535 614.069

 Uso do bem público - UBP 488.207 521.329 533.968 574.511

 Instrumentos financeiros - compromisso firme 53.385  53.385  

 Outros passivos 54.890 65.182 61.521 74.523

3.848.009 5.870.626 4.022.901 6.011.212

Total do passivo 5.450.651 6.960.584 5.682.591 7.149.975

Patrimônio líquido

 Capital social 5.637.299 4.399.676 5.637.299 4.399.676

 Reservas de lucros 7.940 (513.509) 7.940 (513.509)

 Ajustes de avaliação patrimonial (94.468) 34.798 (94.468) 34.798

 Patrimônio líquido atribuído 
   aos acionistas controladores 5.550.771 3.920.965 5.550.771 3.920.965

 Participação dos acionistas não controladores     109.889   

Total do patrimônio líquido 5.550.771 3.920.965 5.660.660 3.920.965

Total do passivo e patrimônio líquido 11.001.422 10.881.549 11.343.251 11.070.940

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Receita líquida dos produtos vendidos e 
 dos serviços prestados 4.471.810 4.078.486 4.672.684 4.345.452
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados (3.938.009) (3.627.853) (3.973.179) (3.685.151)
Lucro bruto 533.801 450.633 699.505 660.301
Receitas (despesas) operacionais
 Com vendas (73.450) (95.247) (73.641) (98.024)
 Gerais e administrativas (188.257) (173.374) (205.566) (179.816)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 282.738 (1.177.470) 279.323 (1.178.370)

21.031 (1.446.091) 116 (1.456.210)
Lucro (prejuízo) operacional antes das 
 participações societárias e do resultado financeiro 554.832 (995.458) 699.621 (795.909)
Resultado de participações societárias
 Equivalência patrimonial 108.780 193.834 12.380 67.178

108.780 193.834 12.380 67.178
Resultado financeiro líquido
 Receitas financeiras 157.715 147.038 176.995 166.257
 Despesas financeiras (385.697) (462.001) (404.472) (493.321)
 Resultado dos instrumentos financeiros derivativos (8) 2.844 (8) 2.844
 Variações cambiais, líquidas 17.359 465.977 17.569 469.892

(210.631) 153.858 (209.916) 145.672
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda 
 e da contribuição social 452.981 (647.766) 502.085 (583.059)
Imposto de renda e contribuição social
 Correntes (29) (12.805) (53.721) (67.412)
 Diferidos 64.812 443.771 68.097 433.671
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 517.764 (216.800) 516.461 (216.800)
 Lucro líquido (prejuízo) do exercício atribuído 
  aos acionistas controladores 517.764 (216.800) 517.764 (216.800)
 Prejuízo atribuído aos acionistas não controladores   (1.303)  
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 517.764 (216.800) 516.461 (216.800)

Quantidade média ponderada de ações, em milhares 1.410.673 1.117.283 1.410.673 1.117.283
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação em reais 0,37 (0,19) 0,37 (0,19)

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 517.764 (216.800) 516.461 (216.800)
Outros componentes do resultado abrangente a serem 
 posteriormente reclassificados para o resultado
 Hedge accounting operacional, 
  líquido de efeitos tributários (123.108) 29.231 (123.108) 29.231
 Participação nos outros resultados 
  abrangentes das investidas  44  44

(123.108) 29.275 (123.108) 29.275
Total do resultado abrangente do exercício 394.656 (187.525) 393.353 (187.525)
Resultado abrangente atribuível aos acionistas
 Controladores 394.656 (187.525)
 Não controladores   (1.303)  

  393.353 (187.525)

As demonstrações financeiras completas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, sem ressalvas, serão publicadas no “Diário Oficial Estado de São Paulo em 06/04/2018

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

DIRETORIA
 
 

              
CONTADOR

Sergio Rodrigo Machado de Medeiros - CRC 1PR055771/O-7 “S” SP

Ricardo Rodrigues de Carvalho
Diretor Presidente

Luciano Francisco Alves
 Diretor Financeiro 

Luís Jorge Pinheiro Leal Nunes
Diretor 

Fernando Varella Guimarães
 Diretor

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e  2016, compostas pelo Balanço patrimonial e Demonstração do resultado. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores 
e prestadores de serviços, pelo apoio e cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial, aos nossos colaboradores, pelo empenho apresentado.  São Paulo, 6 de abril de 2018  A Diretoria

 

Demonstrações
Financeiras 2017

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

2º Oficio Civel do Forum Regional II Santo Amaro SP. Foro Regional II Santo Amaro Comarca de São Paulo. Edital de Citação.
Prazo: 20 dias. Processo nº 0053975-77.2013.8.26.0002. O Dr. Daniel Torres dos Reis, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do
Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Otávio Gomes de Oliveira Pimenta (CPF. 363.975.968-00) e Lanchonete
Tubarão Ltda - ME (CNPJ. 47.886.603/0001-34), que Yasuda Marítima Seguros S/A lhes ajuizou ação de Cobrança, de
Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 17.888,39 (junho de 2013), referente à colisão do veículo Toyota
Corola (N) XEI 1.8 Flex 16AT, ano/modelo 2009/2009, placas EFQ 1372, chassi 9BRBB48E895067402 (segurado pela
requerente), e o veículo marca Fiat, modelo Fiorino, cor branca, ano 2008, placa AJJ - 5524, conduzido pelo requerido Otávio
Gomes de Oliveira Pimenta e de propriedade da requerida Lanchonete Tubarão Ltda - ME. Estando os requeridos em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam contestação, sob pena
de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado.

                             JORNAL ‘ O DIA ”   06 + 07 / 04 / 2018

06 e 07/04

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

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90, a
promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram o(s)
imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Fica(m)
cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de 06/04/
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.

Contrato: 8.0254.0042021-9 - SED: 6113/2017 - CREDOR: CAIXA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): ANA PAULA CALEGARI BARROS RUBBO, BRASILEIRA, CASADA
PELO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/
77, EMPRESÁRIA, CPF: 331.509.858-11, RG: 30.414.335-2-SSP/SP. Imóvel sito à:
RUA CORONEL VIRGILIO DOS SANTOS, Nº 500, APARTAMENTO Nº 33, LOCALIZADO
NO 3º ANDAR DO EDIFÍCIO MIRANTE DO JARAGUÁ, NA VILA JAGUARA, NO 31º
SUBDISTRITO PIRITUBA - SÃO PAULO/SP. Com uma vaga na garagem coletiva do
edifício.

São Paulo, 06/04/2018.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Agente Fiduciário

06, 07 e 10/04/2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059834-23.2014.8.26.0002. Edital de Citação. Prazo: 20 dias.
Processo nº 1059834-23.2014.8.26.0002. O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional de
Santo Amaro/SP, Faz Saber a Z 4 Fabricação e Comércio de Móveis Ltda (CNPJ. 17.936.570/0001-90), que TMC - Tecnologia em
Telecomunicações Ltda ME e Márcio Amaral de Mattos lhe ajuizaram ação de Rescisão Contratual, c/c Ressarcimento de Danos e
Indenização por Danos Materiais e Morais, de Procedimento Comum, objetivando a concessão da medida liminar para que a
requerida se abstenha de promover o lançamento dos requerentes junto aos cadastros de proteção de crédito SCPC e SERASA,
até final decisão da presente lide, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia, julgando totalmente procedente a ação para fins
de declarar a rescisão por justa causa do contrato firmado entre as partes, assim como que a requerida seja compelida a ressarcir
os requerentes dos danos materiais causados no valor de R$ 5.009,42, referente aos cheques creditados em favor da requerida,
n°s 000779 e 000780, ambos da agência 4135, conta 03000686-6 da Caixa Econômica Federal, além das taxas desembolsadas
junto a instituição bancária para fins de sustação dos cheques n°s 000781 a 000790, do mesmo banco, devidamente acrescidos
de juros e correção monetária do desembolso até a data do efetivo pagamento, determinando a devolução dos referidos cheques
n°s 000781 a 000790, emitidos pelos requerentes e que estão em poder da requerida, condenando a requerida ao pagamento
a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00, valor esse que espelha em parte os danos causados, bem como ao pagamento
das demais cominações legais, seja ainda determinada a ineficácia da cessão de crédito, uma vez que inexiste a cláusula 9ª a qual
as requeridas disseram ter se baseado para justificar a cessão de crédito, bem como sua legitimidade de cobrar os requeridos,
devendo ainda, a requerida, ser responsabilizada solidariamente por todos os atos de seus prepostos, ou ainda a negativação injusta
dos requerentes, com os consectários pagamentos a título de indenização por dano moral. Concedida a liminar e 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 13 de março de 2018.

                                 JORNAL “ O DIA ’   05 + 06 / 04 / 2018

05 e 06/04

Edital de Citação – Prazo de 20 dias. Processo nº 1013592-54.2015.8.26.0007.O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella Carla Russo Greco
de Lemos, na forma da Lei, etc. Faz saber a JOAS ERISON DE LIMA RG nº 42.037.950-2 e do CPF/MF
nº282.388.068-28, que QFGV SOLUÇÕES LTDA. ME., ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia
de R$1.636,45 (Junho/2015), derivadas das notas promissórias anexas aos autos. Estando o requerido em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito,
acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo701 do NCPC), ou ofereça
embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no
silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e
publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2018.   05 e 06/04

7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP.
Edital Citação Prazo 20 dias Proc.1045625.44.2017.8.26.0002 A Dra.Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Juiza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP na forma da Lei etc Faz Saber Royce
Emerson Smith CPF 602.068.993-00 que lhe foi ajuizada uma ação Execução de Titulo Extrajudicial por parte
do Condominio Edificio Maxhaus Alto da Boa Vista alegando em síntese que é credor do Executado da
importância de R$ 23.878,53 (Agosto/2.017) por inadimplência Condominial Encontrando-se o executado em
lugar incerto e não sabido foi determinada a sua Citação por edital para os atos e termos da ação e para que
no prazo de 03 dias que fluirá após o decurso do prazo  deste edital efetue o pagamento do débito ou ofereça
embargos no prazo de quinze dias  No prazo dos embargos reconhecendo o crédito e comprovado  o depósito
de 30% do valor da execução (inclusive custas e honorários de advogado) poderá requerer o parcelamento
do restante da divida em até 06 vezes acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês Não efetuado
o pagamento nem parcelamento acarretará a penhora de tantos bens quantos forem necessários (observando
a ordem legal disposta no art. 655 CPC ou indicação do exeqüente se houver) para a garantia da divida
Havendo penhora pelo Sistema Bacen-Jud., Fica o executado desde logo intimado de que será deferido o
levantamento do valor pelo credor se houver manifestação em 05 (cinco) dias fica realizada desde logo a
Intimação para fins do artigo 854 paragrafo 3º do CPC Não havendo oferta de embargos 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.São Paulo, 22 de março de 2018. 05 e 06/04

Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0071427-58.2017.8.26.0100. O Dr. César Augusto Vieira
Macedo, Juiz de Direito da 31ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Sônia de Almeida Carvalho
(CPF. 378.553.358-62), que o mandado monitório, expedido nos autos da ação monitória, ajuizada por MRJ
Comércio de Tecidos Ltda., converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da
quantia de R$19.416,31 (setembro de 2017). Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a intimação
por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa
de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e
avaliação. Será o presente, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 15 de março de 2018.

                          JORNAL ‘ O DIA ”   06 + 07 / 04 / 2018

06 e 07/04

2º Oficio Civel do Forum Regional II. Santo Amaro SP. Foro Regional II Santo Amaro Comarca de São Paulo. Edital
de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1013523-71.2014.8.26.0002. O Dr. Daniel Torres dos Reis, Juiz de Direito
da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Silvana Pinto Ribeiro (CPF. 114.462.288-35), que
Bazar Santos e Gamboa Ltda ME lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 8.732,03 (setembro
de 2017), representada pela Nota Promissória n° 1. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para
que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida
pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado.

                          JORNAL “ O DIA ”    06 + 07 / 04 / 2018

06 e 07/04

2º Oficio Civel do Forum Regional II Santo Amaro SP. Foro Regional II Santo Amaro Comarca de São Paulo. Edital de
Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1004565-62.2015.8.26.0002. A Dra. Marina Balester Mello de Godoy, Juíza de
Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Miguel Almeida dos Santos Mercearia
(CNPJ.12.340.429/0001-07) e Miguel Almeida dos Santos (CPF. 791.438.813-00), que Itaú Unibanco S/A lhes
ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 40.195,74 (fevereiro de 2015), decorrente do Contrato de
Empréstimo consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário n° 076207028-2. Estando os requeridos em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito (ficando
isentos de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo
701 do NCPC), ou ofereçam embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos
moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente, afixado e publicado.

                               JORNAL “ O DIA ”   06 + 07 / 04 / 2018

06 e 07/04
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Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo 0121773-86.2012.8.26.0100
(583.00.2012.121773). O Dr. Aléssio Martins Gonçalves, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível
do Foro Central da Capital/SP. Faz Saber a Concord Intermediação de Planos de Consórcio
Ltda - Me, CNPJ 09.350.163/0001-79, na pessoa de seu representante legal que Fundação
Internacional de Comunicação-FIP, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando condenar
a ré ao pagamento de R$ 87.937,96 (fev/2012), acrescidos de juros e correção monetária,
referente ao débito do contrato de prestação de serviço de veiculação nº 1275 e notas
fiscais nºs 0977/1004/1095/1122/1261, bem como ao pagamento de custas, honorários e
demais cominações. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento da quantia
especificada devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos, nos termos do artigo
701 do CPC, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do
CPC). A ré será isenta do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no
prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-
se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade.
Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 27 de fevereiro de 2018.

B 05 e 06/04

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1032149-77.2017.8.26.0053. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/
Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcos de Lima Porta, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE SAO PAULO move uma Ação de Desapropriação - Desapropriação por
Utilidade Publica / DL 3.365/1941 contra IVALDO AUGUSTO DO AMARAL e ADEILDA
RIBEIRO DO AMARAL, objetivando a desapropriação da área concernente à totalidade
do terreno e benfeitorias nele erigidas, conforme matricula nº 110.146, do 18º Registro de
Imóveis, situado na Rua Augusto José Pereira, nº 331, contribuinte nº 107.216.0045-9,
declarado de utilidade publica conforme Decreto nº 56.837, datado de 25.02.2016. Para o
levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo
de 10 dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei
nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de fevereiro de 2018.      B 05 e 06/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0072818-27.2012.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
IRMA CASELLI - ME, CNPJ 09.290.591/0001-53, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, na pessoa de seu
representante legal, para cobrança de R$ 2.122.150,18 (maio/2017), referente ao saldo
devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 5.034.753. Estando a executada em lugar
ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que em 03 dias, pague o débito, atualizado
ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exeqüente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que
começarão a fluir após os 20 dias supra, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado
curador especial em caso de revelia (art. 257 § - IV). Será o presente edital, por extrato,
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
21 de março de 2018.         B 05 e 06/04

EDITAL DE INTIMAÇÃO, Processo nº 1002844-78.2015.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Raphael
Garcia Pinto, na forma da Lei, etc. Por meio desta decisão, que servirá como EDITAL
(PRAZO DE 20 DIAS), FAÇO SABER à PATRÍCIA DE FÁTIMA GONÇALVES FARIA,
inscrita no CPF nº 149.046.698-353, que lhe foi proposta uma ação de cobrança, no valor
de R$ 4.940,25, ajuizada pelo Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo. Frustradas as
tentativas de sua localização, foi determinada 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 11 de janeiro de 2018. Intime-se. São Paulo, aos 11 de janeiro de 2018.

  B 05 e 06/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026340-73.2014.8.26.0001
A MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São
Paulo, Dra. Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER Faz
Saber a Savage Locação de Equipamentos P/Rem de Terras S/C Ltda, CNPJ 52.636.339/
0001-82, na pessoa de seu representante legal, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou
ação ordinária de cobrança objetivando a condenação da a ré ao pagamento R$ 53.589,62
(atualizado até 12.12.2013), bem como a custas, honorários e demais cominações, referente
ao saldo devedor do Contrato de Limite de Crédito - Cheque Empresa - nº
4749130019497000173. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser
considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor (Art. 344 do NCPC), sendo 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 16 de fevereiro de 2018.          B 05 e 06/04

EDITAL- Aloísio Lahyre Magalhães, JUCESP 461, faz saber a
realização de Leilão de Arte às 20 horas dos dias 10/04/2018
à Rua Conselheiro Ramalho 701 - Loja 5 - Bela Vista - São
Paulo/SP. 06, 07 e 10/04/18

EDITAL- Aloísio Lahyre Magalhães, JUCESP 461, faz saber a
realização de Leilão de Arte às 16 horas dos dias 12/04/2018
à Rua Conselheiro Ramalho 701 - Loja 5 - Bela Vista - São
Paulo/SP. 06, 07 e 10/04/18

Edital de Citação - prazo de 20 dias. Processo nº 10020465320168260011. O(A) Dr(a).
Paulo Henrique Ribeiro Garcia, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível,  do Foro Regional de
Pinheiros/SP. Na forma da lei, etc. Faz Saber a Janaina Mazzo Cury Noe, CPF/MF.
295.183.548-55 RG 30.784.887-5, Fundação São Paulo lhe ajuizou ação Monitória,
objetivando a cobrança da quantia de R$ 49.536,17(março/2016), corrigida pela Tabela
Prática Para Calculo de Atualização dos Débitos Judiciais, referente às mensalidades
não pagas. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
que em 20 dias, a fluir após o prazo supra, contados a partir da publicação deste edital,
ofereçam embargos monitório ou pague a  importância supra, ficando ciente, outrossim,
de que neste último caso, ficará isento de custas e honorários advocatícios e, de que na
hipótese de não pagamento, ou oferecimento de embargos, será iniciada a execução,
conforme previsto no Livro II, Titulo II e IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei 06 e 07/04.

Edital de Citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1031591-66.2014.8.26.0100. O (A)
MM.Juiz(a) de Direito da 43ª Vara Cível do Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Miguel Ferrari Junior. Na forma da lei, etc. Faz Saber a(o), Luiz Carlos Becker Junior,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum, por parte de Fundação São
Paulo, alegando em síntese: Cobrança no valor de R$ 1.669,29(abril/2014), relativa ao
contrato de prestação de serviços educacionais, conforme documentos anexos aos autos.
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. 06 e 07/04.

Edital de Intimação - prazo de 20 dias. Processo nº0008072-11.2016.8.26.0003.O MM.Juiz
de Direito da 2ª Vara Cível do Regional III – Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr. Jomar
Juarez Amorim. Na forma da lei, etc. Faz Saber a Moisés de Sousa Soares, Brasileiro,RG
286306207, CPF 331.448.288-32, a cumprir a r Sentença que a condenou a pagar a
quantia de R$ 8.197,17(setembro/2016) ao Instituto Educacional Seminário Paulopolitano.
Estando o executado em lugar ignorado, intime-se por edital para que no prazo de 15 dias
efetue o pagamento do débito atualizado nos termos da r.Sentença, sob pena de multa de
10% (art.523 § 1º NCPC). 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. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. 06 e 07/04.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010428-21.2014.8.26.0006
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França,
Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
Ana Maria Couto Guimarães Santos, CPF 037.962.038-33 e Andréia Guimarães Santos,
CPF 377.604.428-40, que Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo, ajuizou uma Ação
com Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 7.056,39
(18.08.2012), corrigidos e acrescidos de encargos legais, ref. ao débito da nota-fiscal nº
00276399. Estando as Requeridas em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem, sob pena de serem
consideradas revéis, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, III do CPC),
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC).
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de março de 2018.          B 06 e 07/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002545-49.2016.8.26.0007
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de
São Paulo, Dr(a). Antonio Manssur Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER à correquerida
NILCE DOS SANTOS PEREIRA, CPF 171.300.528-05, RG 36.763.746-7, que foi proposta
contra si e contra Karina Teixeira Silva Santos e Adriana Fernandes Miranda, ação de
Procedimento Sumário por parte de Maria do Socorro Pontes Teixeira, objetivando a
condenação das rés ao pagamento de R$5.548,11 (fev/2016), corrigidos monetariamente,
referente às faturas de energia elétrica, às depreciações ocasionadas pelas locatárias no
imóvel situado na Rua Minas Gerais, nº 255, casa 02, Rochdale, Osasco, São Paulo/SP,
ao pagamento de multa e lucros cessantes, no importe de 03 aluguéis pelo tempo em que
o imóvel deixou de auferir renda em decorrência da reforma, bem como a custas, honorários
e demais cominações. Encontrando-se a corré 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, a ré 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 18 de março
de 2018.          B 06 e 07/04

Intimação- Prazo 20 dias - Processo: 0001769-92.2018.8.26.0008 (cumprimento de
sentença) Processo Principal: 1005645-77.2014.8.26.0008. O Dr. Luis Fernando Nardelli,
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível - Foro Regional VIII - Tatuapé. Faz Saber a Carlos Adriano
Santos Melo - Me, nome fantasia Kalwood Armários Embutidos e também conhecido por
Grupo Anália Planejados, CNPF 13.267.762/0001-09, que a Ação de Desfazimento do
Negócio c/c restituição de Quantia Paga c/c Reparação Por Danos Morais, requerida
por Daniel Pereira Lima Ribeiro, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento
de R$ 20.574,49 (fev/2018), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários
advocatícios e demais cominações. Estando a réu em lugar ignorado, expediu-se o presente,
para que, em 15 dias, após fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento voluntário do
débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios
de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do Código de Processo Civil). Transcorrido o prazo sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executado, independente de
penhora ou nova intimação, ofereça sua impugnação, nos próprios autos (art. 525 do
Código de Processo Civil). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. São Paulo, 21 de março de 2018. B 05 e 06/04

Edital de Citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1002187-73.2014.8.26.0001 O (A) MM.
Juiz (a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I – Santana, Estado de São Paulo.
Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na forma da lei, etc. Faz Saber a (o) Rafael
Henrique Mourão, Brasileiro, CPF/MF. 311.503.168-88, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de  Fundação São Paulo, alegando em síntese a Cobrança da quantia
de R$ 1.406,57, decorrente de contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
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 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 titulo executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em executivo. 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. 06 e 07/04.
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Cragea - Companhia Regional 
de Armazéns Gerais e Entrepostos Aduaneiros

CNPJ-MF nº 44.411.353/0001-50
Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária 

Convocamos os Acionistas a se reunirem em AGOE, dia 16/04/18, 10h, na sede à Rodovia Índio Tibiriça, nº 12.000, km 58, Suzano/SP, para 
deliberarem: a) Aprovação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/17; b) Destinação 
do lucro apurado no exercício 2017; c) Alteração do Estatuto Social; e d) Outros assuntos. Encontram-se à disposição na sede da empresa os 
documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. A Diretoria.

ISEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

Edital de Convocação
Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 5ª, 6ª, 8ª, 29ª, 30ª e 31ª 

Séries da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A (Sucessora por Incorporação da
Isec Brasil Securitizadora S.A a Partir de 01/09/2017)

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 5ª, 6ª, 8ª, 29ª, 30ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da 
Isec Securitizadora S.A. (“CRI”, “Emissão”, e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.2, em 
especial a cláusula 14.15, dos respectivos Termos de Securitização dos Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 5ª, 6ª, 8ª, 29ª, 30ª e 31ª Séries (“TS”) a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de 
CRI, a realizar-se no dia 25 de abril de 2018, às 14:00, na Rua Tabapuã, nº 1.123, conjunto 215, Itaim Bibi, São Paulo – SP, para 
deliberarem sobre: (i)a suspensão da obrigatoriedade de atendimento pela Ginco Urbanismo Ltda. (“Fiduciante”) da Razão 
de Direitos Creditórios prevista nos Contratos de Cessão Fiduciária da 5ª, 6ª, 8ª, 29ª, 30ª e 31ª Séries pelo prazo de 12 (doze) 
meses a contar do dia 26/03/2018; (ii) medidas a serem tomadas em relação ao não atendimento da Razão de Direitos 
Creditórios verifi cado nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro sem as Amortizações Extraordinárias 
correspondentes; (ii) medidas a serem tomadas em relação a não recomposição do Fundo de Liquidez da 5ª, 6ª e 8ª séries no 
prazo disposto nas notifi cações datadas de 08/02/2018; (iii) concessão de prazo para que a Fiduciante apresente os 
documentos que subsidiam a repactuação de dívidas com terceiros em valor superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 
reais) / proceder com a baixa da negativação no órgão de proteção ao crédito. (iv) a ratifi cação da alteração da conta do 
Patrimônio Separado de titularidade da Securitizadora, do Banco Itaú S.A para o Banco Bradesco S.A., conforme Fato 
Relevante da Companhia publicado em 19 de junho de 2017. Os Titulares dos CRI poderão se fazer representar por procuração 
emitida por instrumento público ou particular, acompanhado de cópia do documento de identidade do outorgado. Os Titulares 
dos CRI 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 CRI, nas instalações da Securitizadora ao Agente Fiduciário e via e-mail 
ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br; São Paulo, 05 de abril de 2018. Isec Securitizadora S/A

ISEC SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA 5ª e 6ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 5ª e 6ª Séries da 2ª Emissão da ISEC Securitizadora 
S.A. (“Emissora”), GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), 
e os representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI 
(“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, em 25 de abril de 2018, às 11:00 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, conjunto 
215, Itaim Bibi, CEP 04.533-004, Cidade e Estado de São Paulo, a fi m de, nos termos dos itens 16.1 e 16.4 do Termo de 
Securitização de Créditos Imobiliários da 5ª e 6ª Séries da 2ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), discutir e/ou 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. a atual situação das garantias constituídas no âmbito da operação de securitização, 
tendo em vista o fato de a Esser ter alienado a maioria das unidades do Empreendimento sem o consentimento da Emissora 
ou dos Investidores; 2. o status das medidas e ações promovidas pela Emissora para a recuperação do crédito objeto dos 
CRI e defesa dos interesses do Patrimônio Separado; 3. eventual autorização para a Emissora a) negociar com o cliente da 
Devedora que prometeu comprar a unidade nº 102 do Edifício Win, matrícula nº 408.885 do 11º Cartório de Registro de 
Imóveis da cidade de São Paulo, SP, a fi m de receber as parcelas do valor da compra oriundas da referida negociação, mesmo 
que parcialmente, unidade esta integrante da garantia de alienação fi duciária constituída no âmbito do CRI (“Unidade 
102”) e b) celebrar outros instrumentos que se façam necessários para viabilizar o recebimento, pelo patrimônio separado, 
de eventuais valores relativos ao preço dessa unidade junto ao cliente da Devedora, diretamente pagos à Devedora ou a 
terceiros; 4. os procedimentos a serem adotados nos casos de execução do Condomínio contra a Devedora, proprietária 
fi duciária de unidades imobiliárias dadas em garantia para o CRI, por falta de pagamento das cotas condominiais, como no 
caso da Unidade 102, que a Emissora e o Agente Fiduciário receberam cartas de intimação comunicando a respeito do arresto 
do imóvel; 5. os procedimentos a serem adotados pela Emissora nos casos da ação de adjudicação compulsória movidas 
por clientes da Devedora contra esta última, e outras ações com fi nalidade semelhante, relativamente a imóveis dados em 
garantia de alienação fi duciária para o CRI, como no caso da unidade 2.401 do Edifício Win, matrícula nº 409.158 do 11º 
Cartório de Registro de Imóveis da cidade de São Paulo, imóvel este dado em alienação fi duciária para o CRI; 6. a contratação 
de um advogado com especialização criminal para ingresso com eventuais medidas cabíveis contra a Devedora, seus sócios 
e administradores; e 7. Outros assuntos de interesse dos Titulares do CRI. Em benefício do tempo, os Titulares dos CRI devem 
encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação, em até 02 (dois) dias úteis antecedentes a realização 
da assembleia geral, ora convocada, para o e-mail gdc@gdcdtvm.com.br e no dia da realização a via original dos mesmos.

São Paulo, 5 de abril de 2018
Diretor de Relação com Investidores - Wolf Kos Trambuch

INTEGRITAS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 05.505.174/0001-20 - NIRE 35.300.355.636

Edital de Convocação - AGO
Ficam convocados os senhores acionistas de Integritas Participações S.A. (“Companhia”), a se reunir em AGO, que será realizada no dia 26/04/18, 
às 14h, no auditório do edifício Austin, onde localiza-se a sede social da Companhia, na Av. Fagundes Filho, nº 145, térreo, SP, para tratar sobre a se-
guinte ordem do dia: (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações 
Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/17; e (ii) deliberação acerca da 
destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/17. SP, 02/04/18. Márcio Pinheiro Mendes - Diretor Presidente; Fernando 
Lameirinhas - Diretor Administrativo-Financeiro.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1041555-15.2016.8.26.0100. O Dr. Aléssio
Martins Gonçalves, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz
Saber a CDR Consultoria Comercial Ltda (CNPJ. 00.340.005/0001-63), na pessoa de
seu representante legal e a Reinaldo Pellegrino Neto (CPF 127.601.068-02) e Paula
Pimenta Pellegrino (CPF 126.894.508-01), que Cigarras Administração de Imóveis Ltda
lhes ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando condenar os réus ao
pagamento de R$ 14.912,22 (15.07.2016), corrigidos e acrescido de encargos legais,
referente ao débito dos alugueres e encargos do imóvel situado na Av. Denne, nº 155 - Sala
31 - Parque São Jorge Cotia/SP. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que em 3 dias, paguem a dívida, custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de
pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos
pela metade) ou querendo, oferecer Embargos à Execução, distribuídos por dependência
e instruídos com cópias das peças processuais relevantes em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do
CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344
do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 08 de março
de 2018. B 05 e 06/04

Edital de Citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1084407-20.2017.8.26.0100.O( )A MM.
Juiz (a) de Direito da 26ª Vara Cível,  do Foro Central Cível, Estado de São Paulo. Dr(a).
Carlos Eduardo Borges Fantacini, na forma da lei, etc. Faz Saber a(o) Victor Landi
Villares de Souza, CPF/MF. 397.778.138-30 e Vasco Villares de Souza CPF 013.900.568-
48, que a Fundação São Paulo, lhe ajuizou ação MONITORIA, no valor de 19.917,69(agosto/
2017), documentos anexos aos autos, referente a serviços educacionais prestados e,
estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a Citação por Edital, para que no prazo de
15 dias, a fluir após o prazo supra, os requeridos contestem a ação, sob pena de revelia,
presumido-se como verdadeiros os fatos, oportunidade em lhe será  nomeado Curador
Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  06 e 07/04.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842, AP
08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA, designado pelo Sistema Financeiro
de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70  e CFG 10/77 do BNH , e Lei
nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os imóveis adiante
descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e acessórios, para
pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com financiamento. A
venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento integral no ato
do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal, 20% do preço da
arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob pena e perda do
sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante deverá apresentar,
no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com financiamento, o
arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra, que poderá ser
emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta de crédito
como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de avaliação para
fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências determinadas pelo
credor de forma a satisfazer as condições de financiamento, podendo suportar com
eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios para viabilizar a
arrematação.  As despesas relativas à remuneração do agente fiduciário, comissão do
Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do processo de execução,
impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos para a venda é o maior
valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do imóvel, sujeitos, porém,
à atualização até o dia da realização da praça. Em observação ao artigo 497 do NCC,
é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances no
1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores ficam desde já cientificados
do dia, hora e local de realização do presente leilão. O leiloeiro acha-se habilitado a
fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam,
desde já, intimados do presente Leilão, os devedores hipotecários, caso não tenham
sido localizados. INFORMAÇÕES: (11)97334-6595 – 11-2687-1327. E-mail:
sp@credmobile.com.br.

PRAÇA: SAO PAULO/SP, DATA: 26/04/2018; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: AV. GUILHERME COTCHING, Nº 117O, COD. 0273, AG. VILA MARIA-SAO
PAULO/SP

Contrato: 1.0251.4063063-6 - SED: 10337/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
DOMUS
DEVEDOR(ES): JOAO DE FIGUEIREDO CRUZ, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR,
ENGENHEIRO, CPF: 08989381800, RG: 12885294-SP e MARCIA DOMINGUES
FORSTER, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, UNIVERSITARIA, CPF: 086.656.688-
02, RG: 9.524.487-SP Imóvel sito à: RUA ARLINDO VEIGA DOS SANTOS, Nº 25, AP
93, 9º ANDAR OU 12º PAV. DO EDIF. COLORADO  E VAGA INDETERMINADA NA
GARAGEM COLETIVA LOCALIZADA NOS 2º E 1º SUBSOLOS OU 1º E 2 º PAV. DO
EDIF COLORADO, CONDOMINIO FOREST HILLS PARK, 29º SUBDISTRITO SANTO
AMARO - SAO PAULO/SP. Descrição: Apartamento com a área útil de 81,490m2, a
área comum de 53,814m2 e a área total de 135,304m2, correspondendo-lhe a fração
ideal de 0,1986% no terreno. Vaga indeterminada na garagem coletiva com a área útil
de 1.420,00m2, a área comum de 1.309,70m2 e a área total de 2.729,70m2,
correspondendo-lhe a fração ideal de 2,6476% no terreno, e correspondendo à vaga 1/
132 da garagem. Sobre parte do imóvel condominial, pesa uma servidão instituída a
favor da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Lance
Mínimo Previsto: R$ 475.000,00.

São Paulo, 06/04/2018.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial

06 - 14 - 26/04/2018

IMÓVEIS EM LEILÃO
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

 SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842, AP
08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA, Agente Fiduciário do SFH, venderá
na forma da Lei (Decreto-lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/
67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77) no dia, hora e local abaixo referido, o imóvel
adiante descrito onde estará nominado os seus respectivos proprietários, para pagamento
da dívida hipotecária em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A
venda será feita pelo maior lance obtido. A venda a vista, com recursos próprios, será
feita mediante pagamento integral no ato do leilão, podendo o arrematante pagar no
ato, como sinal, 20% do preço da arrematação e o saldo restante no prazo impreterível
de 08 dias, sob pena de perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS,
o arrematante deverá apresentar no ato da compra a carta de habilitação do FGTS. A
venda com financiamento, o arrematante deverá apresentar no ato da compra a Carta
de Crédito, que poderá ser emitida por qualquer agência da CAIXA. As despesas
relativas à comissão do leiloeiro, débitos fiscais, condominiais,  registro, impostos e
taxas correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante
fica ciente que será responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os
devedores ficam, desde já, cientificados do dia, hora e local da realização do presente
leilão. Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre os imóveis. INFORMAÇÕES: (11)97334-6595 – 11-2687-1327.
E-mail: sp@credmobile.com.br.

PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 16/04/2018 HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: AV. GUILHERME COTCHING, Nº 117O, COD. 0273, AG. VILA MARIA-SÃO
PAULO/SP

1. Contrato: 1.0251.4092664-0 - SED: 10299/2017 - CREDOR: EMGEA -
AGENTE: DOMUS
DEVEDOR(ES): MARIO NILSON DIAS, BRASILEIRO, CASADO PELO REGIME DA
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NOS TERMOS DA LEI 6.515/77, CONTABILISTA,
CPF: 010.452.728-50, RG: 11.238.151-SP e seu cônjuge SANDRA REGINA CHAPINA
DIAS, BRASILEIRA, ARTISTA PLÁSTICA, CPF: 035.021.908-79, RG: 10.202.049-SP.
Imóvel sito à: RUA PARNAIBA PAOLIELLO, Nº 405, PARTE DO LOTE 4 DA QUADRA
37, DO JARDIM ORIENTAL, NO 42º SUBDISTRITO JABAQUARA - SÃO PAULO/SP.
Descrição: Uma casa e seu respectivo terreno que é constituído de parte do lote 4 da
quadra 37, do Jardim Oriental, distante 49,00ms da esquina com a rua 34, lado
esquerdo de quem desta rua vem em direção ao terreno, medindo 10,00ms de frente
por 12,00ms da frente aos fundos, de um lado, onde confronta com o lote 3; 13,00ms
do outro lado, confrontando com os lotes 5 e 5-A, tendo nos fundos a mesma largura
da frente, onde confronta com o remanescente do mesmo lote 4, encerrando a área de
125,00ms2, lotes confrontantes esses todos da mesma quadra e de propriedade do
Espólio de Abradigo- Espólio de Abraão Miguel do Carmo.

São Paulo, 27/03/2018.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial

27/03 - 06 - 16/04/2018

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0011463- 
76.2013.8.26.0100 - 127/13.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). ANA PAULA MENDES CARNEIRO, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Espólios de José Gabriel 
Cauduro, Irene Noce Cauduro, Maria Aparecida Cordeiro Mergulhão, Gilberto Cordeiro Mergulhão, José do Carmo, Ana Maria 
do Carmo, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
Benedito Antonio de Campos e Izaldina de Campos ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do 
imóvel localizado na Rua Mário de Sanctis, 343, Jd. Irene, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem 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.                          [5,6] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0347440- 
95.2009.8.26.0100 - 1112/09]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo,Dr(a).Letícia Fraga Benitez,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) Adão de Moraes Vieira,Ester de Moraes Vieira,Marcilio de 
Moraes Vieira,Manoel e Moraes,Irene Palure Vieira,Benedito de Moraes de Vieira,Paulina de Moraes Granjeiro,Cezaria de 
Moraes Zillig, João Zillig, Eva Moraes da Luz, Fernando Cavalheiro da Luz, Espólio de Maria Lourença de Moraes, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Lucier de Barros Domingues 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,visando a declaração de domínio do imóvel situado na Rua Acajurana,antiga Rua 46,lotes,23, 
24,25,26 e 27,todos da quadra 35, Loteamento Jardim Dom José, Santo Amaro, Sao Paulo/SP, alegando posse mansa e pacífica 
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem 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.     [5,6] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014639-47.2016.8.26.0001
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de
São Paulo, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) PROCIMT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA ME, CNPJ
46.228.268/0001-86, e CIA. CORONADO DE PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS, CNPJ 62.030.291/0001-18, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de Judimara Garofalo, requerendo a anulação de contrato
cumulado com restituição de valores referente ao imóvel denominado “Balneário Jardim
da Ilha”, lote nº 16, quadra nº 11, no Município de Cananéia, Comarca de Jacupiranga.
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 30 de janeiro de 2018.          B 05 e 06/04
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Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0000777-25.2018.8.26.0011. O Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia, Juiz de Direito
da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, Faz Saber a J.G. de Lima Utilidades ME (CNPJ. 15.401.808/0001-58) e José
Gomes de Lima (CPF. 750.605.314-49), que o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por Itaú
Unibanco S/A, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 220.083,28 (fevereiro
de 2018). Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra,
efetuem o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e
expedição de mandado de penhora e avaliação. Será o presente, afixado e publicado na forma da Lei. SP, 15/02/2018.

                       JORNAL “ O DIA ”   05 + 06 / 04 / 2018

05 e 06/04

Edital de Intimação - prazo de 20 dias. Processo nº0036650-50.2017.8.26.0002. O (A)
MM.Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível do Regional II – Santo Amaro, Estado de São
Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Prataviera. Na forma da lei, etc. Faz Saber a(o), Julio Cesar
Bispo de Oliveira, CPF 334.134.478-07, fica intimado a cumprir a r. Sentença que o
condenou a pagar a quantia de R$ 8.851,35(junho/2017), a Fundação São Paulo.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que no prazo de 15 dias úteis, pague
a quantia de R$ 8.851,35, 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 a indicado, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora e nova intimação,
apresente nos próprios autos sua impugnação.  . Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. 06 e 07/04.

Edital de Citação – prazo: 20 dias. Processo n. 0170798-05.2011.8.26.0100 O Dr. Aléssio
Martins Gonçalves, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central/SP, na forma da lei,
etc. Faz Saber a Patachou Industria e Comercio S/A., CNPJ 20.253.159/0001-25, Luiz
Elsor Stangherlin, CPF/MF.437.415.920-72, e Sandra Fátima Pires, CPF 390.725.926-
20, que Banco Indusval S/A, lhes ajuizou ação de Execução, para a cobrança de
R$536.322,66 (outubro/2011), relativa a Cédula de Crédito Bancário nº 33954, não honrada,
e demais encargos. Estando os executados acima em lugar ignorado, foi deferida a
CITAÇÃO POR EDITAL, para que em 03 dias,  paguem o débito atualizado, ocasião em
que a verba honorária será reduzida pala metade, bem como independentemente de penhora,
poderá apresentar embargos no prazo de l5 dias, que fluirá após os 20 dias supra, prazo
em que também poderá, comprovando o depósito de 30% do valor em execução, e requerer
o parcelamento do saldo até em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de mora de 1% ao mês, ou oponha embargos no prazo de 15 dias, prazo estes que
fluirão após o decurso do prazo de 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 06  e 07/04.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1012065-95.2014.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Jair de Souza, na forma da Lei, etc.FAZ SABER 
a(o) Francisco Pereira da Silva, Rua Treze de Maio, 1220, Centro - CEP 13650-000, Santa Cruz Das Palmeiras-SP, CPF 
255.324.608-09, RG 32.337.412-8, Casado, Brasileiro, Comerciante, que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por Falta de 
Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de ANA MARIA BORDIGNON SUEHIRO, alegando em síntese: a cobrança de 
aluguéis vencidos no período de fevereiro/2014 a outubro/2014 do imóvel locado ao requerido, situado na rua Capitão Pacheco 
e Chaves 850, objetivando a condenação ao pagamento do valor de R$ 10.487,46 (out/2014). 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 29 de março de 2017.                   [06,09] 

Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1001048-12.2016.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz Júnior, Juiz
de Direito da 9ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Comseg Cia. de Serviços Gerais Ltda (CNPJ.
30.818.330/0001-50), que Banco Santander (Brasil) S/A (nova denominação de ABN AMRO Real S/A) lhe ajuizou
ação de Reparação de Danos Materiais decorrentes de Ato Ilícito Contratual, de Procedimento Comum, objetivando
a quantia de R$ 1.870.942,20 (janeiro de 2016), referente aos débitos trabalhistas pagos pelo requerente aos ex-
empregados da empresa requerida. 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, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente, afixado e publicado. SP, 26/10/2017.

                            JORNAL  “ O DIA ”   06 + 07 / 04 / 2018

06 e 07/04

EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO DE 20 DIAS. Proc. 0142681-04.2011.8.26.0100. A Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, Juíza de Direito 
da 6ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Faz Saber aos corréus DALTON JOSÉ PATRÍCIO, (CPF: 038.565.068-02) 
e GISLAINE DE SOUZA PATRÍCIO, (CPF comum nº 293.316.648-85), que CONDOMÍNIO PROJETO VIVER CELSO GARCIA, 
ajuizou uma Ação de Cobrança pelo rito Sumário, também contra INPAR - INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, 
desistindo da ação em face desta corré em 17/12/2012, objetivando o recebimento da quantia de R$ 20.287,82, (abril/2011), referente 
às despesas condominiais e outros encargos vencidos e não pagos da unidade autônoma nº 121, do Bloco Tulipa (04), integrante do 
condomínio autor, situado na Av. Celso Garcia nº 1907, Belém, São Paulo/SP. Estando os corréus em lugar ignorado, foi deferida a 
citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se como verdadeiros 
os fatos alegados pelo cond. autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  06 e 07/04

A Dra. Flavia Poyares Miranda, Juíza de Direito da 11ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz saber a TECIDO 
DARTH LTDA EPP (CNPJ 02.917.155/0001-12) na pessoa de seus representantes legais, LOURDES DA LUZ GAMA (CPF 
570.713.228-72) e KARLA PASQUALIN DA GAMA (CPF 104.937.508-43), que ADAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, visando o recebimento da quantia de R$ 183.462,42 
(agosto/2007), representado pelas notas promissórias emitidas e não pagas, decorrentes do instrumento particular de confissão de 
divida firmado entre as partes. Encontrando-se os executados em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO por edital, para que, no 
prazo de 03 dias, paguem o débito atualizado, quando então, a verba honorária que foi fixada em 20% do débito será reduzida pela 
metade, ou em 15 dias embarguem ou reconheçam o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes 
que começarão a fluir após os 20 dias supra. ADVERTÊNCIA: Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial 
(art. 257 inc. IV do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  06 e 07/04

Número de chips com acesso 4G
ativados em fevereiro chega a 2 milhões

Em fevereiro ,  foram
ativados 2 milhões de novos
chips de 4G, totalizando 107,6
milhões de acessos a esse tipo
de tecnologia em todo o país.
Os número fazem parte de um
balanço divulgado  na quin-
ta-feira  (5) pela Associação
Brasileira de Telecomunica-
ções (Telebrasil), que reúne as
empresas do setor. De acordo

com a associação, a rede de
4G apresentou crescimento de
127% em 12 meses, passando
a operar em 3.861 municípios
no país. “Essa cobertura é
mais de três vezes superior à
obrigação estabelecida nos
leilões das licenças de servi-
ços móveis, de 1.079 municí-
pios”, disse a Telebrasil em
nota.

Cobertura 3G

O balanço mostra ainda
que a cobertura de 3G, atinge
5.151 dos 5.570 municípios
brasileiros. “Ao todo, o núme-
ro de acessos 3G chega a 79
milhões no País. A cobertura
3G ultrapassa em muito a obri-
gação atual, que é de 3.917 mu-
nicípios”, informou a associa-
ção.

Segundo a Telebrasil, o país
conta com 205 milhões de aces-
sos à internet pela rede móvel.
“Considerados os acessos fixos
e móveis, os dados de fevereiro
mostram um total de 234 milhões
de acessos no país. Destes, 29,3
milhões são em banda larga fixa,
segmento que cresceu 9% em 12
meses, com 2,4 milhão de novos
acessos, disse. (Agencia Brasil)


