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EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO-SP

Data do leilão: 11/04/2018 A partir das: 12:30
Local:AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP

ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matícula 428  estabelecido a RUA MANUEL
JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68, SAO PAULO, SP, telefone 1139310744 faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complementar
RC 58/67, RC 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de CAIXA ECONOMICA
FEDERAL.

A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no
prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.

A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita
através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agência, após
análise cadastral e comprovação de renda.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma
Agência da CAIXA ECONOMICA FEDERAL com no mínimo 5 (cinco) dias de
antecedência com relação a data do leilão.

As vendas serão realizadas pelo maior lance.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas

inclusive condomínio correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado,
o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação
do mesmo.

O arrematante terá um prazo de 30 (trinta) dias para o registro da Carta de
Arrematação ou do contrato/escritura de financiamento no cartório de registro de
imóveis.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções extrajudiciais.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED 1920B - CONTRATO 829290000030-7- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2929
LARGO SAO MATEUS

LAERCIO VALERIO FLORIO , BRASILEIRO(A), MECANICO,  CPF 11317732847, CI
15.819.858-X SSP/SP, SOLTEIRO(A)  e cônjuge, se casado(a) estiver.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: UMA CASA SITUADA A RUA EMMA BEATRIZ MARIA
SOFREDI, Nº 28, ANTIGO Nº 14-A, E SEU RESPECTIVO TERRENO CONSTITUIDO
DO LOTE 14-A, PARTE DO ANTIGO LOTE 14 DA QUADRA 67, PARQUE SAO
RAFAEL, DISTRITO DE ITAQUERA, SAO PAULO, SP. MEDINDO 9,00MS DE FRENTE,
POR 17,35MS DA FRENTE AOS FUNDOS DO LADO DIREITO, DO LADO ESQUERDO
MEDE 15,50MS, ENCERRANDO A AREA DE 150,00MS2. COM TODAS AS SUAS
INSTALACOES, BENFEITORIAS, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVE.

SAO PAULO,  21/03/2018
ARY ANDRÉ NETO

21 - 24/03 - 11/04/2018

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
11/04/2018 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: 1.0235.4129706-0 - SED: 30683/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): PAULO PIRES DE MOURA, BRASILEIRO, CASADO SOB O REGIME
DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77, PROJETISTA
CIVIL, CPF: 873.980.528-04, RG: 6.365.381-3-SP. Imóvel sito à: RUA COPACABANA,
Nº 385, APARTAMENTO Nº 12, LOCALIZADO NO 1º ANDAR DO EDIFICIO VILLAGGIO
DI LUCCA (BLOCO FUNDOS), NO 8º  SUBDISTRITO SANTANA - SAO PAULO/SP.
Com 01 vaga para estacionamento, em local indeterminado, individual e sujeita a
atuação de manobrista.

São Paulo, 11/04/2018.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Agente Fiduciário

11, 12 e 13/04/2018

ACEF S.A.
CNPJ/MF nº 46.722.831/0001-78

Balanços Patrimoniais

Demonstrações dos Resultados

Controladora Consolidado
Ativo 2017 2016 2017 2016
Circulante 53.526 34.051 83.351 46.226
Caixa e equivalentes de caixa 26.687 10.016 39.612 13.523
Contas a receber 24.873 22.693 33.564 28.267
Tributos a recuperar 994 821 1.130 861
Outros créditos 972 521 9.045 3.575
Não circulante 145.328 158.070 169.177 152.028
Contas a receber 92 146 92 146
Depósitos judiciais 2.961 682 3.943 1.565
Outros créditos – – 19.600 –
Investimentos 126.951 142.769 42 42
Imobilizado, liquido 14.857 13.966 63.021 56.669
Intangível, liquido 467 507 82.479 93.606
Total do ativo 198.854 192.121 252.528 198.254

Controladora Consolidado
Passivo 2017 2016 2017 2016
Circulante 44.870 18.555 55.173 23.078
Empréstimos e financiamentos 187 493 287 628
Debêntures a pagar 24.159 355 24.159 355
Fornecedores 1.437 1.252 1.935 2.111
Obrigações com partes relacionadas – – 280 –
Obrigações trabalhistas 8.495 8.646 11.688 11.279
Obrigações tributárias 5.117 4.477 5.987 5.373
Adiantamento de clientes 2.460 109 5.698 109
Obrigações de arrendamento mercantil – – 1.282 –
Obrigações por aquisições de 
participações societárias 3.015 3.223 3.015 3.223

Receita diferida – – 842 –
Não circulante 110.555 133.820 153.926 135.430
Empréstimos e financiamentos – 112 – 112
Debêntures a pagar 97.600 121.522 97.600 121.522
Obrigações tributárias 1.614 2.874 1.614 2.874
Provisão para demandas judiciais 6.341 1.812 8.056 3.422
Obrigações de arrendamento mercantil – – 28.658 –
Obrigações por aquisição de
participações societárias 5.000 7.500 5.000 7.500

Receita diferida – – 12.998 –
Patrimônio líquido 43.429 39.746 43.429 39.746
Capital social 27.700 22.000 27.700 22.000
Reservas de lucros 15.729 17.746 15.729 17.746
Total do passivo e patrimônio líquido 198.854 192.121 252.528 198.254

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Receita líquida 211.129 183.749 290.947 257.321
Custo dos serviços prestados (106.273) (92.447) (152.907) (144.633)
Lucro bruto 104.856 91.302 138.040 112.688
(Despesas) e receitas operacionais:
Despesas gerais e administrativas (30.155) (28.914) (40.868) (39.630)
Depreciação e amortização (2.744) (2.576) (9.061) (8.663)
Despesas com provisão para 
créditos de liquidação duvidosa (9.213) (7.149) (13.479) (7.981)

Resultado de equivalência patrimonial 12.112 2.282 – –
Outras receitas (despesas), líquidas (28.331) 2.161 (25.781) 1.794
Lucro antes das despesas e 
receitas financeiras 46.525 57.106 48.851 58.208

Receitas financeiras 1.408 1.432 1.950 1.552
Despesas financeiras (20.814) (24.592) (23.576) (25.789)
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 27.119 33.946 27.225 33.971
IRPJ e contribuição social (1.422) (1.194) (1.528) (1.219)
Lucro líquido do exercício 25.697 32.752 25.697 32.752
Média ponderada das ações no 
exercício 400.182 400.182

Lucro básico e diluído por ação 
em reais 64,21 81,84

Aos Administradores e Acionistas da ACEF S.A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas da ACEF S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e con-
solidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opi-
nião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referi-
das apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi-
ção patrimonial e financeira individual e consolidada da ACEF S.A. em 
31/12/2017, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os 
seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas con-
troladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria 
são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significa-
tivos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram trata-
dos no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre 
essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, 
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada 
assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, 
incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedi-
mentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras tomadas 
em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitu-
lada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas”, incluindo aquelas em relação a esses 
principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a con-
dução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de 
riscos de distorções significativas nas demonstrações financeiras. Os resul-
tados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar os 
assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia. 
Reconhecimento de receita: As receitas da Companhia e de suas contro-
ladas são originadas substancialmente pela prestação de serviços de cur-
sos de ensino superior (graduação e pós graduação). Os valores da receita 
são reconhecidos quando os serviços são prestados, conforme critérios de 
reconhecimento de receita incluídos nas nota explicativa. A Companhia e 
suas controladas possuem controles manuais e controles automatizados, 
que são realizados mensalmente para registrar e monitorar o reconheci-
mento da receita dentro do adequado período contábil associado à época da 
prestação do serviço. Em função da magnitude dos valores envolvidos, 
volume de transações e natureza de suas operações, o assunto foi conside-
rado significativo para a nossa auditoria. Como nossa auditoria conduziu 
esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria relacionados com o 
reconhecimento da receita incluíram, entre outros: • Análise da adequação 
do momento do reconhecimento da receita, em bases amostrais, de transa-
ções incorridas no exercício findo em 31/12/2017, considerando as datas 
efetivas da prestação dos serviços, além de discussões sobre eventuais 
variações nos montantes da receita reconhecida no exercício as quais se 
apresentem de forma distinta das nossas expectativas; • Testes de mensali-
dades provenientes de alunos aderidos ao Programa de Financiamento 
Estudantil – FIES, em bases amostrais, incluindo a análise da comprovação 
da adesão do aluno ao referido programa e regularidade dos contratos. Veri-
ficamos se as correspondentes receitas foram registradas no período ade-
quado, tendo em vista a confirmação (aprovação) do financiamento pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE; • Análise, em 
bases amostrais, dos montantes faturados e sua reconciliação com os regis-
tros contábeis; • Testes da apropriação ao resultado de receitas inicialmente 
reconhecidas como mensalidades antecipadas, em bases amostrais, e sua 
reconciliação com os registros contábeis; e • Avaliação da adequação das 
respectivas divulgações da Companhia sobre os critérios de reconheci-
mento da receita e montantes envolvidos. Baseados no resultado dos proce-
dimentos de auditoria efetuados sobre as receitas da Companhia, que está 
consistente com a avaliação da administração, consideramos que os crité-
rios e premissas de reconhecimento de receita adotados pela administra-
ção, assim como as respectivas divulgações nas notas explicativas, são 
aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em con-
junto. Recuperabilidade do ágio por rentabilidade futura: De acordo com 
as práticas contábeis vigentes, a Companhia é requerida a proceder anual-
mente ao teste de recuperabilidade dos valores registrados como ativo 

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais, exceto lucro por ação, expresso em reais)

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Lucro líquido do exercício 25.697 32.752 25.697 32.752
Total do resultado abrangente do exercício 25.697 32.752 25.697 32.752

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

Reserva de capital Reservas de lucros
Capital 
social

Futuro aumento
de capital

Retenção 
de lucros

Reserva 
legal

Total das reservas 
de lucros

Lucros
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2015 6.869 15.131 5.020 1.374 6.394 – 28.394
Aumento de capital 15.131 (15.131) – – – – –
Adiantamento para futuro aumento de capital – – 5.700 – 5.700 – 5.700
Lucro líquido do exercício – – – – – 32.752 32.752
Destinação do resultado do exercício
Constituição da reserva legal – – – 1.638 1.638 (1.638) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – – (7.779) (7.779)
Dividendos adicionais distribuídos – – – – – (19.321) (19.321)
Retenção de lucros – – 4.014 – 4.014 (4.014) –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 22.000 – 14.734 3.012 17.746 – 39.746
Aumento de capital 5.700 – (5.700) – (5.700) – –
Lucro líquido do exercício – – – – – 25.697 25.697
Destinação do resultado do exercício
Constituição da reserva legal 1.285 1.285 (1.285) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – (6.103) (6.103)
Dividendos adicionais distribuídos – – – – – (15.911) (15.911)
Retenção de lucros – – 2.398 2.398 (2.398) –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 27.700 – 11.432 4.297 15.729 – 43.429

Demonstrações das mutações do Patrimônio Líquido

Controladora Consolidado
Das atividades operacionais 2017 2016 2017 2016
Lucro antes do IRPJ e CSLL 27.119 33.946 27.225 33.971
Resultado de equivalência patrimonial (12.112) (2.282) – –
Depreciação e amortização 2.744 2.576 9.061 8.663
Amortização do custo de captação 152 66 152 66
Encargos financeiros sobre financiamentos 472 8.749 687 8.941
Juros incorridos sobre aquisição de 
controladas (53) 1.054 (53) 1.054

Juros de debêntures 15.454 12.265 15.454 12.265
Ajuste a valor presente arrendamento 
mercantil 18 – 1.516 –

Provisão para demanda judicial 4.529 459 4.634 866
Provisão para crédito de liquidação 
duvidosa 9.213 7.149 13.479 7.981

Baixa de imobilizado e intangível 25.961 12 25.399 53
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Mensalidades a receber (11.357) (2.622) (18.740) (5.555)
Depósitos judiciais (2.279) 132 (2.378) 308
Outros créditos (451) (59) (570) 1.456
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores 185 (299) (176) (428)
Obrigações trabalhistas (151) 1.078 409 (1.002)
Obrigações tributárias (1.005) (1.131) (1.114) (1.849)
Obrigações com parte relacionadas – – 280 –
Mensalidades antecipadas 2.351 (2.545) 5.589 (3.877)

60.790 58.548 80.854 62.913
IRPJ e contribuição social pagos (1.210) (207) (1.329) (207)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
nas) atividades operacionais 59.580 58.341 79.525 62.706

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos recebidos de controladas 2.000 – – –
Obrigações por aquisições de partici-
pações societárias (2.655) (5.357) (2.655) (5.357)

Adiantamento para futuro aumento de capital – (2.905) – –
Aumento de investimentos em controladas – (950) – –
Acréscimo no imobilizado (3.346) (3.091) (9.897) (7.992)
Acréscimo no intangível (280) (153) (384) (254)
Recebimento pela venda de ativo – – 1.000 –
Caixa líquido aplicado nas 
atividades de investimento (4.281) (12.456) (11.936) (13.603)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital – 5.700 – 5.700
Dividendos pagos (22.014) (27.100) (22.014) (27.100)
Empréstimos e financiamentos pagos (890) (9.433) (1.140) (9.833)
Pagamento de encargos financeiros de 
debêntures (15.724) (12.406) (15.724) (12.406)

Pagamento de arrendamento mercantil – – (2.622) –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
nas) atividades de financiamento (38.628) (43.239) (41.500) (43.639)

Aumento (redução) líquido de caixa e 
equivalentes de caixa 16.671 2.646 26.089 5.464

Caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício 10.016 7.370 13.523 8.059
No fim do exercício 26.687 10.016 39.612 13.523
Aumento (redução) líquido de caixa 
e equivalentes de caixa 16.671 2.646 26.089 5.464

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações 
Financeiras Individuais e Consolidadas

mativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base con-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de con-
tinuidade operacional da Companhia e sua controlada. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e sua controlada a 
não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apre-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negó-
cio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financei-
ras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desem-
penho da auditoria da Companhia e controladas e, consequentemente, 
pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifi-
camos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comu-
nicação com os responsáveis pela administração, determinamos aqueles 
que foram considerados como mais significativos na auditoria das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas do exercício corrente e que, 
dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descreve-
mos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou 
regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em 
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não 
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adver-
sas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, supe-
rar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 23 de março de 2018.
 Ernst & Young Emerson Pompeu Bassetti
 Auditores Independentes S.S. Contador

 CRC 2SP 034.519/O-6 CRC 1SP 251.558/O-0

intangível de vida útil indefinida, incluindo ágio. Em 31/12/2017 o saldo desta 
conta era R$ 63.618 mil, e estão divulgados nas notas explicativas às 
demonstrações financeiras. Esse item foi considerado como um principal 
assunto de nossa auditoria, tendo em vista que o processo de avaliação da 
recuperabilidade do ágio é complexo e envolve um alto grau de subjetivi-
dade, bem como é baseando em diversas premissas tais como: determina-
ção das unidades geradoras de caixa, taxas de descontos, percentuais de 
crescimento e rentabilidade dos negócios da Companhia e sua controlada 
nos anos subsequentes ao encerramento do ano corrente. Tais premissas 
poderão ser afetadas, de forma relevante, pelas condições de mercado ou 
cenários econômicos futuros do Brasil, os quais ainda não podem ser esti-
mados com precisão. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: 
Nossos principais procedimentos de auditoria relacionados ao assunto 
incluíram, entre outros: • Envolvimento de nossos especialistas em avalia-
ção para nos auxiliar na avaliação das premissas e metodologia usadas pela 
Companhia, em particular relacionadas às estimativas de vendas futuras, 
taxa de crescimento, taxa de desconto utilizada nos fluxos de caixa descon-
tados e margem de lucro; • Testes de conferência dos valores contábeis uti-
lizados nas projeções, bem como discussões com a administração para 
análise e definição das unidades geradoras de caixa; • Avaliação da adequa-
ção das divulgações efetuadas pela Companhia sobre as premissas utiliza-
das nos cálculos de recuperabilidade do ágio, as quais estão incluídas nas 
notas explicativas anteriormente mencionadas. Baseados no resultado dos 
procedimentos de auditoria efetuados sobre o teste de valor recuperável do 
ágio, que está consistente com a avaliação da administração, consideramos 
que os critérios e premissas de valor recuperável do ágio adotados pela 
administração, assim como as respectivas divulgações na nota explicativa, 
são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto. Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A administração 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas, de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório finan-
ceiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Companhia e sua controlada continuarem operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade opera-
cional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações finan-
ceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e/ou 
sua controlada ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alterna-
tiva realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Companhia e sua controlada, são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras individuais e consolida-
das. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e man-
temos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifica-
mos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apro-
priada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detec-
ção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-
nais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às cir-
cunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Companhia e sua controlada. • Avaliamos 
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-

Hermes Ferreira Figueiredo – Diretor Presidente
Fabio Ferreira Figueiredo – Diretor de Planejamento

Renato Padovese – Diretor Acadêmico
Antonio Cavalcanti Junior – Diretor Financeiro e Administrativo

Jussara Rovani Mendonça Camata – Contadora CRC-1SP 264.059/O-7

Diretoria

REC SS Lapa Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 23.199.556/0001-54

Relatório da Diretoria
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2017. A Diretoria

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Ativo Nota 31/12/17 31/12/16 01/01/16
Circulante 78 280 23
Caixa e equivalentes de caixa 3 30 265 23
Contas a receber 4 28 - -
Créditos diversos 4 - -
Tributos a Recuperar 16 15 -

Não circulante 18.040 18.059 -
Imobilizado 202 175 -
Propriedade para investimentos 5 17.838 17.884 -

Total do ativo 18.118 18.339 23

Passivo Nota 31/12/17 31/12/16 01/01/16
Circulante 257 369 -
Fornecedores 41 345 -
Partes Relacionadas. 6 120 - -
Obrigações tributárias 4 21 -
Obrigações trabalhistas
e previdenciárias 78 3 -

Outros passivos 13 - -
Não circulante 253 - -
Impostos Diferidos 11 253 - -

Patrimônio líquido 7 17.608 17.970 23
Capital social 7.a 18.606 6 6
Prejuízos acumulados (1.298) (36) -
Adiantamentos para futuro
aumento de capital 7.b 300 18.000 17

Total do passivo e
patrimônio líquido 18.118 18.339 23

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Prejuízo antes do IR e da contribuição social (1.009) (36)
Ajustes para:
Despesa com depreciação 362 -
Provisão para participação nos Lucros 74
Provisão de perda estimada de crédito
de liquidação duvidosa 5 -

Variações nas contas de ativo e passivo
Contas a receber (33) -
Créditos Diversos (4) -
Tributos a Recuperar - (15)
Fornecedores (304) 16
Partes Relacionadas (Passivo) 120 -
Obrigações tributárias (17) 21
Obrigações trabalhistas e previdenciárias - 3
Outros Passivos 13 -

Caixa líquido consumido pelas atividades
operacionais (793) (11)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições de propriedade para investimento (296) (17.555)
Adições de imobilizado (46) (175)

Caixa líquido aplicado das atividades
de investimento (342) (17.730)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 300 17.983
Integralização de capital 600 -

Caixa líquido proveniente das
atividades de financiamento 900 17.983

Aumento / Diminuição líquido de caixa
e equivalente de caixa (235) 242

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 265 23
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 30 265
Aumento / Diminuição líquido de caixa
e equivalente de caixa (235) 242

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)
Nota Capital Prejuízos Adiantamento para Patrimônio

explicativa social acumulados  futuro aumento de capital líquido
Em 31 de dezembro de 2015 (não auditado) - - - -
Aumento de capital 7.a 6 - - 6
Adiantamentos para futuro aumento de capital 7.b - - 18.000 18.000
Prejuízo líquido do exercício - (36) - (36)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 6 (36) 18.000 17.970
Aumento de capital 7.a 18.600 - (18.000) 600
Adiantamentos para futuro aumento de capital 7.b - - 300 300
Prejuízo líquido do exercício - (1.262) - (1.262)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 18.606 (1.298) 300 17.608

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Nota 2017 2016
Receita operacional líquida 8 553 -
Custo da operação 9 (859) -
Lucro (Prejuízo) bruto (306) -
Despesas operacionais
Despesa com ocupação (61) -

Despesa com pessoal (320) (18)
Despesas Gerais e Administrativas 10 (302) (52)

Depreciação (19) -
Despesas Tributárias (3) (1)

Nota 2017 2016
Outras receitas/despesas (6) -

Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (1.017) (71)
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras 17 50

Despesas financeiras (8) (15)

Prejuízo antes do imposto de renda
e da contribuição social (1.009) (36)
Impostos IRPJ e CSLL diferidos 11 (253) -

Prejuízo do exercício (1.262) (36)

Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

2017 2016
Prejuízo do exercício (1.262) (36)
Outros resultados abrangentes - -
Total dos resultados abrangentes do exercício,
líquido dos efeitos tributários (1.262) (36)Angel David Ariaz - Diretor Bianca Carnicer Micheloni - Contadora - CRC 1SP 253.163/O-7Bianca Carnicer Micheloni - Contadora - CRC 1SP 253.163/O-7

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2017. A Diretoria

REC SS Casa Verde Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 18.897.466/0001-05

Relatório da Diretoria

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Ativo Nota 31/12/17 31/12/16 01/01/16
Circulante 534 233 212
Caixa e equivalentes de caixa 3 439 134 110
Contas a receber 4 44 33 15
Partes relacionadas 6 28 48 66
Tributos a Recuperar 15 13 11
Outros Ativos 8 5 10

Não circulante 12.743 12.906 13.030
Imobilizado 161 126 61
Propriedade para investimentos 5 12.582 12.780 12.969

Total do ativo 13.277 13.139 13.242

Passivo Nota 31/12/17 31/12/16 01/01/16
Circulante 276 321 404
Fornecedores 20 22 55
Partes Relacionadas. 6 129 160 242
Obrigações tributárias 13 12 7
Obrigações trabalhistas
e previdenciárias 83 96 78

Outras Contas a pagar 32 31 22
Não circulante 520 369 221
Impostos Diferidos 11 520 369 221

Patrimônio líquido 7 12.481 12.449 12.617
Capital social 7.a 15.027 14.865 13.821
Prejuízos acumulados (2.546) (2.578) (2.248)
Adiantamentos para futuro
aumento de capital 7.b - 162 1.044

Total do patrimônio líquido
Total do passivo e
patrimônio líquido 13.277 13.139 13.242

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)
Nota Capital Prejuízos Adiantamento para Patrimônio

explicativa social acumulados  futuro aumento de capital líquido
Em 31 de dezembro de 2015 (não auditado) 13.821 (2.248) 1.044 12.617
Aumento de capital 7.a 1.044 - (1.044) -
Adiantamentos para futuro aumento de capital 7.b - - 162 162
Prejuízo líquido do exercício - (330) - (330)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 14.865 (2.578) 162 12.449
Aumento de capital 7.a 162 - (162) -
Adiantamentos para futuro aumento de capital 7.b - - - -
Lucro líquido do exercício - 33 - 33

Saldos em 31 de dezembro de 2017 15.027 (2.546) - 12.482

Nota 2017 2016
Receita operacional líquida 8 1.519 1.316
Custo de operação 9 (563) (568)
Lucro bruto 956 748
Despesas operacionais
Despesa com ocupação (45) (58)
Despesa com pessoal (325) (384)
Despesas Gerais e Administrativas 10 (321) (418)
Depreciação (19) (25)
Despesas Tributárias (16) (16)
Outras receitas/despesas (67) (56)

Nota 2017 2016
Lucro/(Prejuízo) operacional

antes do resultado financeiro 163 (209)

Resultado financeiro líquido

Receitas financeiras 43 43

Despesas financeiras (23) (16)

Lucro/(Prejuízo) antes do imposto de renda

e da contribuição social 183 (182)

Impostos IRPJ e CSLL diferidos 11 (150) (148)

Lucro/(Prejuízo) do exercício 33 (330)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda
e da contribuição social 183 (182)
Ajustes para:
Despesa com depreciação 214 207
Provisão para participação nos Lucros 74 82
Provisão de perda estimada de crédito
de liquidação duvidosa 65 55

Variações nas contas de ativo e passivo
Contas a receber (77) (74)
Partes Relacionadas (Ativo) 20 18
Tributos a Recuperar (2) (2)
Outros Ativos (3) 5
Fornecedores (2) (33)
Partes Relacionadas (Passivo) (31) (82)
Obrigações tributárias 1 5
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (87) (64)
Outras Contas a pagar 1 9

Caixa líquido gerado das atividades operacionais 356 (56)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Adições de propriedade para investimento - (6)
Adições de imobilizado (51) (76)

Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (51) (82)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Adiantamento para futuro aumento de capital - 162
Caixa líquido proveniente das
atividades de financiamento - 162

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 305 24
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 134 110
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 439 134
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 305 24

Angel David Ariaz - Diretor
Bianca Carnicer Micheloni - Contadora - CRC 1SP 253.163/O-7

Demonstrações dos resultado abrangente - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

2017 2016
Lucro/(Prejuízo) do exercício 33 (330)
Outros resultados abrangentes - -

Total dos resultados abrangentes do exercício,
líquido dos efeitos tributários 33 (330)

EDITAL Processo Digital nº: 1122413-96.2017.8.26.0100 Classe: Assunto: Outros Procedimentos de Jurisdição
Voluntária - Regime de Bens Entre os Cônjuges Requerente: Rubens Luiz dos Santos Henriques e outro
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE TRINTA DIAS. PROCESSO Nº 1122413-
96.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Pereira Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa
interessar que neste Juízo tramita a ação de Outros Procedimentos de Jurisdição Voluntária movida por T.
F. H. e R. L. dos S. H., por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do
casamento, que passará a ser o da separação total de bens. O presente edital é expedido nos termos do artigo
734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de março de 2018. 11 e 12/04

CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF 15.115.504/0001-24

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas convocados para a Assembleia Geral Ordinária da Cristal Pigmentos 
do Brasil S.A. (“Companhia”) a ser realizada no dia 26 de abril de 2018, às 14:30 horas, na sede social da 
Companhia, localizada no Km 20 da BA-099, Distrito de Abrantes, Município de Camaçari, Estado da Bahia, para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) 

b) c) Eleger os membros do 
Instruções Gerais: 1. 

(i) (ii) instrumento de mandato em caso de acionista representado por procurador, (iii) 
(iv)

2. 

no endereço eletrônico da Companhia em www.cristal-al.com.br

br. 3. 

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1003888-97.2013.8.26.0100. O Dr. Carlos Eduardo Borges Fantacini, Juiz
de Direito da 26ª Vara Cível da Capital-SP, na forma da lei. Faz saber aos corréus Helantextil Indústria e
Comércio de Tecidos Ltda, CNPJ 61.277.851/0001-70, na pessoa de seu representante legal e a, Fernando
Henaisse Abdon, RG 4.280.691-4 SSP/SP que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação de Procedimento
Comum, objetivando a cobrança de R$ 253.435,33 (18/02/2013), referente Contrato de Abertura de Crédito
- BB Giro Empresa Flex nº 030.306.613, firmado 09/05/2011. Estando os corréus supra mencionados em local
ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
contestem o feito, sob pena de presumirem- se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será
nomeado curador especial. Será e edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 27 de março de
2018. 10 e 11/04

Brazilian Securities 
Companhia de Securitização

NIRE 35.300.177.401 – CVM nº 18759 - CNPJ/MF nº 03.767.538/0001-14 - (“Securitizadora”)

Edital de Convocação

Segunda Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários das 156ª e 157ª 
Séries da 1ª Emissão da Securitizadora (“Segunda Assembleia Geral de Titulares dos CRI” e “CRI”)

São convocados os senhores titulares dos CRI nos termos da Cláusula 11.2 do Termo de Securitização de Créditos Séries 
2.010–156 e 2.010-157 (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em 1ª convocação da Segunda Assembleia Geral de 
Titulares dos CRI, a se realizar no dia 03 de Maio de 2018, às 10:00 horas, no endereço da Securitizadora, na Avenida 
Paulista, nº 1.374, 17º andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, para deliberar sobre (i) medidas a serem tomadas 
para reduzir as despesas do patrimônio separado, principalmente aquelas relacionadas à Cobrança dos Créditos Imobiliários 
pela Empresa Administradora; (ii) apresentação das avaliações dos imóveis de posse da Securitizadora; (iii) conforme 
cláusula 4.8. do Termo de Securitização, que os pagamentos dos Créditos Imobiliários sejam efetuados defi nitivamente na 
forma sequencial conforme cláusula 4.9 do Termo de Securitização; (iv) esclarecimento sobre a recomposição dos fundos 
de reserva, despesas e liquidez; (v) apresentação da memória de cálculo da apuração do índice de Inadimplência na Carteira 
conforme cláusula 4.8.1 do Termo de Securitização; (vi) esclarecimento sobre o Critério de inadimplência 1 e 2, conforme 
cláusula 4.8.1.2 e 4.8.1.3 respectivamente. Os titulares dos CRI deverão se apresentar no endereço acima indicado portando 
os documentos que comprovem sua condição de titular dos CRI e, os que se fi zerem representar por procuração, deverão 
entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação ao Agente Fiduciário, no momento da 
Primeira Assembleia Geral de Titulares dos CRI. Em benefício do tempo, os titulares dos CRI devem encaminhar os documentos 
comprobatórios de sua representação para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br. São Paulo, 06 de abril de 2018

Brazilian Securities Companhia de Securitização

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 6ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 6ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A. 
(“Emissora”), Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“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  30 de abril de 2018, às 10:30 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-
004, Cidade e Estado de São Paulo, a fi m de, nos termos do item 16.4  do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários 
da  6ª Série da 4ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Autorizar 
a substituição da Carta de Fiança de nº 400422/17, celebrada em 30/03/2017 e aditada em 08/06/2017, no   valor limite 
de até R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), com vigência de 21 de março de 2018 à  21 de março de 2019, cuja 
a fi nalidade é garantir as obrigações pecuniárias referentes ao Contrato de Locação Atípica de Imóveis, datado de 22 de 
dezembro de 2016, que tem por objeto a locação dos imóveis referentes a (i) matrícula nº 80.150 e (ii) matrícula nº 123.192,  
pelo Seguro Garantia, a ser contratado junto a Seguradora Zurich Seguros, a fi m, de  redução de custos e agilidade de 
processos em caso de sinistros, conforme proposto pela locatária, Air Liquide Brasil Ltda. (ii) Autorizar a emissora em razão das 
deliberações tomadas pelos Titulares do CRI, para que a Emissora e o Agente Fiduciário pratiquem todos os atos necessários 
ao seu cumprimento. Em benefício do tempo, os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão 
entregar o instrumento de mandato com poderes específi cos para representação em Assembleia, nas instalações do Agente 
Fiduciário, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, Conj. 202 - CEP 01452-000, bem como devem encaminhar os documentos 
comprobatórios de sua representação para o e-mail agentefi duciario@vortx.com.br. São Paulo, 10 de abril de 2018

WOLF VEL KOS TRAMBUCH - Diretor de Relação com Investidores

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1038027-73.2016.8.26.0002 Classe: Assunto: Monitória - Espécies
de Títulos de Crédito Exeqüente: Wireless Comm Services Ltda Executado: DSL Comercio Varejista S/A
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038027-73.2016.8.26.0002 Edital de Citação.
Prazo 20 dias. Processo n° 1038027-73.2016.8.26.0002. O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito
da 5ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a DSL Comercio Varejista S/A (CNPJ sob
o nº 13.204.572/0010-25) que WIRELESS COMM SERVICES LTDA lhes ajuizou uma Ação Monitória para
cobrança da quantia de R$ 6.500,99. Ocorre que a executada não honrou com o pagamento de algumas
mensalidades oriundas de instalações de pontos de fornecimento de internet, conforme se demonstra com os
recibos/faturas anexo, o que originou a rescisão do pacto, sendo que até o momento não quitou as mesmas.
Estando a ré em lugar ignorado, expede-se o presente edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra,
pague o débito (acrescido de 5% de honorários advocatícios e isenção de custas) ou ofereçam embargos.
Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de março de 2018. 10  e 11/04



Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2017. A Diretoria
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

REC Brasília S.A.
CNPJ/MF nº 08.771.864/0001-19

Relatório da Diretoria

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2017 2016 2017 2016
Circulante 34 1.583 160 1.759
Caixa e equivalentes de caixa 3 16 2 129 175
Dividendos a receber - 16 - -
Outros créditos - 1.551 3 1.556
Impostos a recuperar 18 14 28 28

Não circulante 55.424 59.015 76.518 67.328
Estoque 4 - - 76.507 67.317
Investimento em controlada 5 55.424 59.015 - -
Imobilizado - - 11 11

Total do ativo 55.458 60.598 76.678 69.087

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2017 2016 2017 2016
Circulante 2 1 214 692
Fornecedores 6 2 - 161 550
Obrigações tributárias - 1 6 67
Obrigações trabalhistas
e previdenciárias 7 - - 47 44

Dividendos a pagar - - - 31
Não circulante - - 14.978 -
Debêntures 9 - - 14.978 -

Patrimônio líquido 10 55.456 60.597 55.456 60.597
Capital social 10.a 85.485 98.347 85.485 98.347
Ajustes de avaliação patrimonial 10.c (29.103) (29.103) (29.103) (29.103)
Prejuízos acumulados (966) (8.647) (966) (8.647)
Adiantamentos para futuro
aumento de capital 10.b 40 - 40 -

Participação dos acionistas
não controladores - - 6.030 7.798

Total do passivo e patrimônio líquido 55.458 60.598 76.678 69.087

Controladora Consolidado

Despesas operacionais Nota 2017 2016 2017 2016

Despesas Gerais e Administrativas 11 (67) (56) (400) (315)

Despesa com pessoal - - (205) (314)

Despesas Tributárias - - (67) (33)

Resultado de equivalencia patrimonial 5 (455) (390) - -

Prejuízo operacional antes

do resultado financeiro (523) (446) (673) (662)

Resultado financeiro líquido

Receitas financeiras 1 1 4 1

Controladora Consolidado
Nota 2017 2016 2017 2016

Despesas financeiras - - (100) (8)
Prejuízo antes do imposto de renda
e da contribuição social (521) (445) (768) (669)
Impostos IRPJ e CSLL 12 - - (1) -

Prejuízo do exercício (521) (445) (769) (669)
Atribuível a:
Acionistas controladores - - (521) (445)
Acionistas não controladores - - (248) (224)

- - (769) (669)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Fluxos de caixa das 2017 2016 2017 2016
atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda
e da contribuição social (521) (445) (768) (669)
Resultado de equivalencia patrimonial 455 390 - -
Depreciação e amortização - - 2 4
Juros sobre debentures - - 96 -

Variações nas contas de ativo e passivo
Outros créditos - (1.551) 2 (1.537)
Impostos a recuperar (1) (1) (0) (1)
Imóveis destinados à venda - - (7.932) (10.541)
Fornecedores 2 (7) (389) 546
Obrigações tributárias (1) 1 (61) 67
Obrigações trabalhistas e previdenciárias - - 3 9
Dividendos a pagar - - - -

Caixa líquido consumido das
atividades operacionais (66) (1.613) (9.047) (12.122)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimento em controladas - (7.055) - -
Aquisição em imobilizado - - (3) -
Adiantamento para futuro aumento de
capital pelos acionistas não controladores - - - 3.515

Caixa líquido aplicado das
atividades de investimento - (7.055) (3) 3.515

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital 40 8.662 40 8.662
Adiantamento para futuro aumento
de capital 40 - 40 -
Redução de capital - - (4.700) -
Emissão de debentures - - 13.624 -

Caixa líquido proveniente das
atividades de financiamento 80 8.662 9.004 8.662

Aumento líquido de caixa e
equivalente de caixa 14 (6) (46) 55

Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício 2 8 175 120

Caixa e equivalentes de caixa
no fim do exercício 16 2 129 175

Aumento líquido de caixa e
equivalente de caixa 14 (6) (46) 55

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Prejuízo do exercício (521) (445) (769) (669)
Outros resultados abrangentes - - - -

Total dos resultados abrangentes do
exercício, liquido dos efeitos tributários (521) (445) (769) (669)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)
Adiantamento Participação

Ajuste de Prejuízos para futuro de não
Nota Capital avaliação acumu-   aumento Patrimônio controla-

explicativa social patrimonial lados de capital  líquido   dores Total
Em 31 de dezembro de 2015 89.304 (29.103) (8.202) 381 52.380 4.507 56.887
Aumento de capital 8.662 - - - 8.662 - 8.662
Adiantamentos para futuro aumento de capital 381 - - (381) - - -
Aumento de capital em investida - - - - - 3.515 3.515
Prejuízo líquido do exercício - - (445) - (445) (224) (669)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 10 98.347 (29.103) (8.647) - 60.597 7.798 68.395
Aumento de capital 10.a 40 - - - 40 - 40
Redução de capital 10.a (12.902) - 8.202 - (4.700) - (4.700)
Aumento de capital em investida - - - - - (1.551) (1.551)
Adiantamentos para futuro aumento de capital 10.b - - - 40 40 - 40
Reversão de dividendos não pagos - - - - - 31 31
Prejuízo líquido do exercício - - (521) - (521) (248) (769)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 85.485 (29.103) (966) 40 55.456 6.030 61.486

Bianca Carnicer Micheloni - Contadora - CRC 1SP 253.163/O-7Jorge Carlos Nuñez - Diretor

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2017. A Diretoria
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)

Ativo Nota 2017 2016
Circulante  251  403

Caixa e equivalentes de caixa 3  154  403
Contas a receber 4  90  -
Tributos a Recuperar  7  -

Não circulante  29.378  20.614
Contas a receber 4 258  -
Imobilizado 176  -
Propriedade para investimentos 5  28.944 20.614

Total do ativo  29.630  21.017

Passivo Nota 2017 2016
Circulante  85  16

Fornecedores 42 16
Partes Relacionadas. 6  3  -
Obrigações tributárias  2  -
Obrigações trabalhistas e previdenciárias  7  -
Dividendos a pagar 7.b  31  -

Não circulante  188  -
Obrigações tributárias diferidas 11  188  -

Patrimônio líquido 7  29.357  21.001
Capital social 7.a  23.306 6
Reserva legal 7.b  7  -
Reserva de lucros 7.b  94  -
Lucros (Prejuízos) acumulados  -  (5)
Adiantamentos para futuro
aumento de capital 7.c  5.950 21.000

Total do passivo e patrimônio líquido  29.630  21.017

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e período de 28 de julho

a 31 de dezembro de 2016 - (Em milhares de Reais)
2017 2016

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social  299  (5)
Ajustes para:
Despesa com depreciação  98  -
PIS e COFINS diferido  26  -

Variações nas contas de ativo e passivo
Contas a receber  (348)  -
Tributos a Recuperar  (7)  -
Fornecedores  26  16
Partes Relacionadas (Passivo)  3  -
Obrigações tributárias  2  -
Obrigações trabalhistas e previdenciárias  7  -

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  106  11
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições de propriedade para investimento  (8.420)  (20.614)
Adições de imobilizado  (183)  -

Caixa líquido aplicado das atividades de
investimento  (8.603)  (20.614)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital  5.950 21.000
Integralização de capital  2.300  6

Caixa líquido proveniente das atividades de
financiamento  8.250  21.006

Aumento / Diminuição líquido de caixa e
equivalente de caixa  (249)  403

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  403  -
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  154  403
Aumento / Diminuição líquido de caixa e
equivalente de caixa  (249)  403

REC SS Aclimação Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 26.074.834/0001-35

Relatório da Diretoria

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e período de 28 de julho a 31 de dezembro de 2016 - (Em milhares de Reais)

Reservas
Nota Capital Reserva Reserva Prejuízos/ Adiantamento para Patrimônio

explicativa  social  legal  Lucros Lucros acumulados  futuro aumento de capital  líquido
Em 15 de julho de 2016 (não auditado)  -  -  -  -  -  -

Aumento de capital 7.a 6  -  -  -  -  6
Adiantamentos para futuro aumento de capital 7.b  -  -  -  -  21.000  21.000
Prejuízo líquido do exercício  -  -  -  (5)  -  (5)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 6  -  -  (5) 21.000 21.001
Aumento de capital 7.a  23.300  -  -  -  (21.000)  2.300
Adiantamentos para futuro aumento de capital 7.c  -  -  -  -  5.950  5.950
Lucro líquido do exercício - -  - 137 -  137
Destinações 7.b
Reserva legal  - 7  -  (7) -  -
Dividendos obrigatório  -  -  -  (31) -  (31)
Reserva de lucros - - 94  (94) -  -

Saldos em 31 de dezembro de 2017  23.306  7  94  -  5.950  29.357
Demonstrações do resultado abrangente

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e período de 28 de julho
a 31 de dezembro de 2016 - (Em milhares de Reais)

2017 2016
Lucro (Prejuízo) do exercício  137  (5)

Outros resultados abrangentes  -  -
Total dos resultados abrangentes do exercício,
liquido dos efeitos tributários  137  (5)

Nota 2017 2016
Receita operacional líquida 8  530  -

Custo de operação 9  (194) -
Lucro bruto  336  -
Despesas operacionais

Despesas Gerais e Administrativas 10  (71)  (6)
Despesas Tributárias  (5)  -

Lucro (Prejuízo) operacional antes
do resultado financeiro  260  (6)

Demonstrações do resultado - Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e período de 28 de julho a 31 de dezembro de 2016
(Em milhares de Reais)

Nota 2017 2016

Resultado financeiro líquido

Receitas financeiras  46  1

Despesas financeiras  (8)  -

Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda

e da contribuição social  299  (5)

Impostos IRPJ e CSLL diferidos 11  (162)  -

Lucro (Prejuízo) líquido  137  (5)

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Angel David Ariaz

Diretor

Bianca Carnicer Micheloni

Contadora - CRC 1SP 253.163/O-7

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2017. A Diretoria

REC SS Leopoldina Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 18.756.461/0001-54

Relatório da Diretoria

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Angel David Ariaz - Diretor

Bianca Carnicer Micheloni - Contadora - CRC 1SP 253.163/O-7

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Ativo Nota 31/12/17 31/12/16 01/01/16
Circulante 576 378 329
Caixa e equivalentes de caixa 3 462 272 268
Contas a receber 4 70 50 25
Créditos diversos 10 5 4
Partes relacionadas 4 11 4
Tributos a Recuperar 30 31 24
Despesas antecipadas - 9 4

Não circulante 20.179 20.138 20.374
Imobilizado 5 1.075 744 689
Propriedade para investimentos 6 19.104 19.394 19.685

Total do ativo 20.755 20.516 20.703

Passivo Nota 31/12/17 31/12/16 01/01/16
Circulante 369 399 642
Fornecedores 15 14 181
Partes Relacionadas 7 135 143 234
Obrigações tributárias 55 53 51
Obrigações trabalhistas
e previdenciárias 84 104 86

Adiantamento de clientes 47 38 39
Debêntures 8 33 47 51

Não circulante 9.689 9.466 9.250
Debêntures 8 9.000 9.000 9.000
Impostos Diferidos 14 689 466 250

Patrimônio líquido 9 10.697 10.651 10.811
Capital social 9.a 13.839 13.688 12.915
Adiantamentos para futuro
aumento de capital 9.b - 151 773

Prejuízos acumulados (3.141) (3.188) (2.877)
Total do passivo e
patrimônio líquido 20.755 20.516 20.703

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)
Nota Capital Prejuízos Adiantamento para Patrimônio

explicativa social acumulados  futuro aumento de capital  líquido
Em 31 de dezembro de 2015 12.915 (2.878) 773 10.810
Aumento de capital 10.a 773 - (773) -
Adiantamentos para futuro aumento de capital 10.b - - 151 151
Prejuízo líquido do exercício - (312) - (312)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 13.688 (3.190) 151 10.651
Aumento de capital 10.a 151 - (151) -
Adiantamentos para futuro aumento de capital 10.b - - - -
Lucro líquido do exercício - 48 - 48

Saldos em 31 de dezembro de 2017 13.839 (3.142) - 10.697

Nota 2017 2016
Receita operacional líquida 10 2.985 2.758
Custos da operação 11 (877) (819)
Lucro bruto 2.108 1.939
Despesas operacionais
Despesa com ocupação (45) (69)
Despesa com pessoal (325) (384)
Despesas Gerais e Administrativas 12 (338) (432)
Depreciação (19) (26)
Despesas Tributárias (16) (15)

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Nota 2017 2016
Outras receitas/despesas (133) (2)

Lucro operacional antes do resultado financeiro 1.233 1.011
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras 13 67 63
Despesas financeiras 13 (1.029) (1.169)

Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda
e da contribuição social 271 (95)
Impostos IRPJ e CSLL diferidos 14 (223) (217)

Lucro (Prejuízo) do exercício 48 (312)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda

e da contribuição social 271 (95)

Ajustes para:

Despesa com depreciação 398 410

Juros provisionados sobre debêntures 980 1.109

Provisão de perda estimada de crédito

de liquidação duvidosa 136 2

Variações nas contas de ativo e passivo

Contas a receber (156) (27)

Créditos Diversos (5) (1)

Partes Relacionadas (Ativo) 7 (7)

Tributos a Recuperar - (7)

Despesas Antecipadas 9 (5)

Fornecedores 1 (167)

Partes Relacionadas (Passivo) (8) (130)

Obrigações tributárias 1 2

Obrigações trabalhistas e previdenciárias (20) 18

Adiantamento de clientes 9 -

Debêntures - Juros pagos (994) (1.114)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 629 (12)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Adições de propriedade para investimento - 151

Adições de imobilizado (439) (136)

Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (439) 15

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 190 4

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 272 268

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 462 272

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 190 4

Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios

findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

2017 2016

Lucro do exercício 48 (312)

Outros resultados abrangentes - -

Total dos resultados abrangentes do exercício,

líquido dos efeitos tributários 48 (312)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2017. A Diretoria
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 - (Em milhares de Reais)

REC 2016 Empreendimentos e Participações X S.A.
CNPJ/MF nº 26.239.893/0001-16

Relatório da Diretoria

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas

das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes

estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Jorge Carlos Nuñez - Diretor

Bianca Carnicer Micheloni - Contadora - CRC 1SP 253.163/O-7

Ativo Nota 2017
Circulante 4.008
Caixa e equivalentes de caixa 3 8
Estoque 4 4.000

Total do ativo 4.008

Passivo Nota 2017
Circulante 5
Fornecedores 5
Patrimonio líquido 6 4.003
Capital social 6.a 4.000
Prejuízos acumulados (17)
Adiantamentos para futuro aumento de capital 6.b 20
Total do passivo e patrimônio líquido 4.008

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Período de 23 de outubro (data de início das atividades) a 31 de dezembro de 2017
(Em milhares de Reais)

Nota Capital Prejuízos Adiantamento para Patrimônio
explicativa social acumulados  futuro aumento de capital  líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2016 (não auditado) 6 - - - -
Aumento de capital 6.a 4.000 - - 4.000
Adiantamentos para futuro aumento de capital 6.b - - 20 20
Prejuízo líquido do período - (17) - (17)

Saldos em 31 de dezembro de 2017 4.000 (17) 20 4.003

Demonstração do resultado abrangente - Período de 23 de outubro
(data de início das atividades) a 31 de dezembro de 2017

(Em milhares de Reais)
2017

Prejuízo do período (17)
Outros resultados abrangentes -

Total dos resultados abrangentes do período,
líquido dos efeitos tributários (17)

Demonstração do fluxo de caixa - Período de 23 de outubro
(data de início das atividades) a 31 de dezembro de 2017

(Em milhares de Reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2017
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (17)
Variações nas contas de ativo e passivo
Fornecedores 5
Caixa líquido consumido das atividades operacionais (12)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 20
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 20
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 8
Caixa e equivalentes de caixa no início do período -
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 8
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

8

Demonstração do resultado - Período de 23 de outubro (data de início
das atividades) a 31 de dezembro de 2017 - (Em milhares de Reais)

Despesas operacionais Nota 2017
Despesas Gerais e Administrativas 7 (17)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (17)
Prejuízo do período (17)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2017. A Diretoria

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

REC SS Guarulhos Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 19.527.378/0001-76

Relatório da Diretoria

Ativo Nota 31/12/17 31/12/16 01/01/16
Circulante 1.513 61 4
Caixa e equivalentes de caixa 3 45 61 4
Contas a receber 4 1.467 - -
Tributos a Recuperar 1 - -

Não circulante 133 2.618 -
Contas a receber 4 133 - -
Propriedade para investimentos 4 - 2.618 -

Total do ativo 1.646 2.679 4

Passivo Nota 31/12/17 31/12/16 01/01/16
Circulante 37 3 3
Fornecedores - 3 3
Partes relacionadas. 5 37 - -

Patrimônio líquido 6 1.610 2.676 1
Capital social 6.a 2.728 28 -
Prejuízos acumulados (1.169) (52) (17)
Adiantamentos para futuro
aumento de capital 6.b 50 2.700 18

Total do passivo e
patrimônio líquido 1.646 2.679 4

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2017 2016

Prejuízo antes do IR e da contribuição social (1.117) (35)

Variações nas contas de ativo e passivo

Contas a Receber (1.600) -

Tributos a Recuperar (1) -

Fornecedores (3) -

Partes Relacionadas. 37 -

Caixa líquido consumido pelas

atividades operacionais (2.684) (35)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Adiantamento de aquisição de imóveis 2.618 (2.618)

Caixa líquido aplicado das

atividades de investimento (66) (2.618)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Adiantamento para futuro aumento de capital 50 2.700

Integralização de capital - 10

Caixa líquido proveniente das atividades

de financiamento 50 2.710

Aumento/Diminuição líquido de caixa

e equivalente de caixa (16) 57

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 61 4

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 45 61

Aumento/Diminuição líquido de caixa

e equivalente de caixa (16) 57

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)
Nota Capital Prejuízos Adiantamento para Patrimônio

explicativa social acumulados  futuro aumento de capital  líquido
Em 31 de dezembro de 2015 (não auditado) - (17) 18 1
Aumento de capital 6.a 28 - (28) -
Adiantamentos para futuro aumento de capital 6.b - - 2.710 2.710
Prejuízo líquido do exercício - (35) - (35)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 28 (52) 2.700 2.676
Aumento de capital 6.a 2.700 - (2.700) -
Adiantamentos para futuro aumento de capital 6.b - - 50 50
Prejuízo líquido do exercício - (1.117) - (1.117)

Saldos em 31 de dezembro de 2017 2.728 (1.169) 50 1.610

Demonstrações do resultado - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Despesas operacionais Nota 2017 2016
Despesas Gerais e Administrativas 7 (31) (35)
Outras receitas/despesas 8 (1.090) -

Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (1.122) (35)
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras 5 -
Despesas financeiras - -

Prejuízo do exercício (1.117) (35)

Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

2017 2016

Prejuízo do exercício (1.117) (35)

Outros resultados abrangentes - -

Total dos resultados abrangentes

do exercício, líquido dos efeitos

tributários (1.117) (35)

Angel David Ariaz - Diretor

Bianca Carnicer Micheloni - Contadora - CRC 1SP 253.163/O-7

As demonstrações financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas

e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição

dos Acionistas na sede da Companhia.

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO-SP

Data do leilão: 11/04/2018 A partir das: 12:30
Local:AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.

ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matícula 428  estabelecido a RUA MANUEL
JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68, SAO PAULO, SP, telefone 1139310744 faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complementar
RC 58/67, RC 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de CAIXA ECONOMICA
FEDERAL.

A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no
prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.

A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita
através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agência, após
análise cadastral e comprovação de renda.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma
Agência da CAIXA ECONOMICA FEDERAL com no mínimo 5 (cinco) dias de
antecedência com relação a data do leilão.

As vendas serão realizadas pelo maior lance.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas

inclusive condomínio correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado,
o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação
do mesmo.

O arrematante terá um prazo de 30 (trinta) dias para o registro da Carta de
Arrematação ou do contrato/escritura de financiamento no cartório de registro de
imóveis.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções extrajudiciais.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED 1B8D4 - CONTRATO 8159700541322- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1597-
CLINICAS

MARIA REGINA VIEIRA DE CAMARGO, BRASILEIRO(A), MODELISTA,  CPF
16472513899, CI 20.050.913 SSP/SP, SEPARADO(A) JUDICIALMENTE,  e cônjuge,
se casado(a) estiver.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 82, LOCALIZADO 8º ANDAR, EDIFICIO
SAN FRANCISCO, BLOCO D, RESIDENCIAL MORADA PARADISO, SITUADO NA
AVENIDA ITABERABA, Nº 4883, AVENIDA DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO E
PASSAGEM UM, 40º SUBDISTRITO BRASILANDIA, SAO PAULO, SP. COM A AREA
UTIL DE 44,258M2, AREA COMUM DE 43,768M2, AREA TOTAL DE 88,026M2, E A
FRAÇÃO IDEAL DE 0,6493% COM DIREITO A UMA VAGA INDETERMINADA
LOCALIZADA NO SUBSOLO OU TERREO DO CONDOMINIO. COM TODAS AS
SUAS INSTALAÇOES, BENFEITORIAS, ACESSORIOS.

SAO PAULO,  21/03/2018
ARY ANDRÉ NETO

21- 26/03 - 11/04/2018

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
11/04/2018 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: 1.0612.4105236-7 - SED: 10332/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
DOMUS
DEVEDOR(ES): FATIMA REGINA PANZA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, GERENTE,
CPF: 11398721840, RG: 8.841.731 SSP/SP ANTONIO VICENTE DE SOUZA,
BRASILEIRO, CASADO NO REGIME DA COMUNHAO DE BENS, ANTES DA LEI
6.515/77, FUNCIONARIO PUBLICO, CPF: 534.491.698-15, RG: 4.140.966-SSP/SP e
seu cônjuge MARIA APARECIDA PANZA SOUZA, BRASILEIRA, DO LAR, CPF:
534.491.698-15, RG: 6.495.620-9 SSP/SP Imóvel sito à: ESTRADA DE ITAPECERICA
OU ESTRADA DE ITAPECERICA DA SERRA OU ESTRADA CIRCUITO DE
ITAPECERICA DA SERRA, Nº 4.462 (ATUAL Nº 3250 NÃO OFICIAL), AP 42, NO 4º
PAVIMENTO DO EDIFICIO IGUAÇU, BLOCO 5, CONJUNTO RESIDENCIAL BUENA
VISTA, 29º SUBDISTRITO SANTO AMARO - SÃO PAULO/SP. Com uma vaga
indeterminada no estacionamento descoberto para a guarda de um carro.

São Paulo, 11/04/2018.
DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA

Agente Fiduciário

11, 12 e 13/04/2018

EDITAL DE CITAÇÃOProcesso Físico nº:0048302-40.2012.8.26.0002Classe: Assunto:Despejo Por Falta de
Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de ImóvelRequerente:Edmundo Anibal
RomanoRequerido:Sergio Santos Alves e outroPrioridade IdosoEDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS.PROCESSO Nº 0048302-40.2012.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc.FAZ
SABER a Cristiane da Silva de Paula (CPF 129.516.908-86) que Edmundo Anibal Romano, lhes ajuizou uma
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E
ENCARGOS, para receber a quantia de R$ 22.966,55, referente aos débitos dos aluguéis e respectivos
encargos locatícios do IMÓVEL situado na Rua Horácio Alves da Costa, 234 - Jardim Nosso Lar . Estando
a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que
no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir os 20 (vinte) dias supra, conteste o feito. 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 04 de abril
de 2018 10  e 11/04

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0060033-54.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando Antonio Tasso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BRUNO
SHINNITI AGATA ROSSI, Brasileiro, RG 44.094.997-X, CPF 333.231.598-61, Rua Galvão Bueno, 499, apartamento 112 B,
Liberdade, CEP 01506-000, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Instituto Presbiteriano Mackenzie. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 8.813,10,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de fevereiro de 2018.

                           JORNAL “ O DIA ”   10 + 11 / 04 / 2018

10 e 11/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1129604-03.2014.8.26.0100. Edital de Citação. Prazo:
20 dias. Processo nº 1129604-03.2014.8.26.0100. A Dra. Camila Rodrigues Borges de Azevedo, Juíza de Direito da
19ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Elsa Ferreira Gil (CPF. 021.457.608-65), que Sociedade
Beneficente São Camilo, entidade mantenedora do Hospital São Camilo - Pompéia lhe ajuizou ação de Cobrança,
de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 67.116,37 (dezembro de 2014), referente aos Recibos
Provisórios de Serviços n°s 162861 e 162862, oriundos da prestação de atendimento médico/hospitalar. Estando a
requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça
contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a
requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de fevereiro de 2018.        11 e 12 / 04 / 2018

LOGICTEL S/A
CNPJ nº 03.430.070/0001-78 - NIRE nº 35.300.173.767

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 23.03.2018
Data, Hora, Local: 23.03.2018, às 10hs, na sede social, Rua da Bica, 234 São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos 
Acionistas. Convocação: Convocação e aviso publicada no DOESP e O Dia SP em 23, 24 e 27.02.2018; Mesa: Presidente - 
Geraldo Antonio de Oliveira Marques, Secretário - Hisayuki Tati. Deliberações Aprovadas: a) Balanço Patrimonial e o 
Relatório das Demonstrações Financeiras de 31.12.2017, publicadas no DOESP e Jornal O Dia em 15.03.2018. b) sendo 
deliberado que, do lucro líquido de R$ 6.238.977,13 destinado à reserva legal de R$ 175.227,31 a distribuição de dividendo 
de R$ 1.515.937,45 em 9 prestações mensais, de R$ 168.437,49 a partir de 30.04.2018 e o saldo de R$ permaneça em 
reserva de lucros; em AGE a) foi proposta a alteração do artigo 3º Objeto social com inclusão de mais serviços b): deliberou-
se por maioria, incluir no item 4). Outras Atividades: 4.8 Serviços de manutenção, conservação e limpeza de prédios, 
instalações industriais, máquinas, equipamentos e congêneres, (incluindo, dedetização, desinfecção, desinsetização, 
higienização, desratização); 4.09 Serviço de apoio técnico, administrativo, analise, exame, pesquisa, coleta, compilação e 
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares; 4.10 Administração em geral, 
inclusive de bens e negócios de terceiros; e 4.11 Limpeza em dutos de distribuição de gás e óleo e assemelhados.; - passando 
o artigo 3º Objeto social a ter a seguinte redação: Artigo 3º: A Sociedade tem por objeto Social: A prestação dos 
seguintes serviços: 1) Engenharia: 1.1 Engenharia Consultiva nas áreas de planejamento (incluindo a elaboração de planos 
diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais, entre outros), infra-estrutura, projetos (incluindo a elaboração de 
ante projetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia, nas áreas da engenharia civil, engenharia 
elétrica/eletrônica), programação, controle e fi scalização e supervisão da implantação das redes de telecomunicações e 
tecnologia de informação; 1.2 Elaboração de projetos, planejamento, sistemas de suporte e periféricos, de telecomunicações 
e tecnologia de informação, manutenção preventiva, corretiva, instalação, remanejamento e, documentação do processo da 
operação, de comunicação de voz, vídeo; 1.3 Especifi cação técnicas, avaliação, assessoria e elaboração de laudos técnicos, 
perícia nos setores de energia, comutação, transmissão e redes de acesso; 1.4 Controle de qualidade, inspeção, elaboração 
de testes preliminares de materiais e equipamentos periféricos, sobressalentes, cabos e bobinas de fi bras ópticas; 1.5 
Planejamento, gerenciamento, fi scalização de programa de trabalho para melhoria da qualidade dos serviços de 
telecomunicações e tecnologia de informação; 1.6 Montagem, confi guração e testes de (Centrais de Comutação Privada e 
Pública) equipamentos de transmissão, equipamentos de dados, voz, vídeo entre outros; 1.7 Projetos e integração de redes, 
mapeamento urbano, cadastro e licenciamento; 1.8 Execução por administração, empreitada ou sub empreitada, de obras de 
construção civil, elétricas ou outras semelhadas, e respectivos serviços auxiliares ou complementares; 1.9 Assistência 
técnicas, serviços técnicos em edifi cações, eletrônica telecomunicações, tecnologia da informação e congêneres; 1.10 
Serviços de telecomunicações em geral. 2) Logística: 2.1 Planejamento, operacionalização, transporte, organização, 
manutenção e operação de depósitos, armazenagem, coordenação, distribuição e coletas de cargas no território nacional e 
no exterior; 2.2 Gestão de sobressalentes; 3) Prestação de Serviços de Laboratório: 3.l Reparo de módulos eletrônicos 
de: 3.2 Telecomunicações, tecnologia da informação e teleinformática (Transmissão, comutação, infra-estrutura e dados); 
3.3 Manutenção de micro informática, redes celulares, redes ópticas, redes de dados; 3.4 Manutenção e gerenciamento 
de redes corporativas; 4) Outras Atividades: 4.1 Participação no capital social de outras empresas; 4.2 Prestação de 
serviços de Call Center e bancos de dados; 4.3 Locação de veículos próprios ou de terceiros; 4.4 Locação de imóveis 
próprios ou sub locação de imóveis locados: 4.5 Locação de máquinas e equipamentos de energia/telecomunicações e 
congêneres: 4.6 Representação comercial, prestação de serviços, comercialização de produtos e insumos de telefonia, 
energia/telecomunicações: 4.7 Serviços de desenho técnico; 4.8 Serviços de manutenção, conservação, limpeza de 
prédios, instalações industriais, máquinas, equipamentos e congêneres; (incluindo, dedetização, desinfecção, 
desinsetização, higienização, desratização); 4.9 Serviço de apoio técnico, administrativo, analise, exame, pesquisa, coleta, 
compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares; 4.10 
Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros; e 4.11 Limpeza em dutos de distribuição de gás e óleo 
e assemelhados., c) Consolidação dos Estatutos Sociais sendo dispensada pelos acionistas, a sua publicação. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 23.03.2018. Geraldo Antonio de Oliveira Marques - Presidente da Mesa. 
Hisayuki Tati - Secretário. JHG Telecom Participações Ltda, Jose Humberto Silveira, Geraldo Antonio de 
Oliveira Marques. JUCESP nº 150.403/18-5 em 29.03.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2017. A Diretoria.

REC SS Estado Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 19.028.793/0001-85

Relatório da Diretoria

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Bianca Carnicer Micheloni - Contadora - CRC 1SP 253.163/O-7Angel David Ariaz - Diretor

Ativo Nota 31/12/17 31/12/16 01/01/16
Circulante 379 157 218
Caixa e equivalentes de caixa 3 225 43 155
Contas a receber 4 92 44 20
Créditos diversos 14 13 9
Partes relacionadas 7 8 18 -
Tributos a Recuperar 40 39 34

Não circulante 16.682 16.630 16.841
Depósitos Judiciais 6 288 - -
Imobilizado 243 172 82
Propriedade para investimentos 5 16.151 16.458 16.759

Total do ativo 17.061 16.787 17.059

Passivo Nota 31/12/17 31/12/16 01/01/16
Circulante 322 332 406
Fornecedores 30 15 43
Partes Relacionadas 7 147 176 253
Obrigações tributárias 19 13 4
Obrigações trabalhistas
e previdenciárias 80 92 78

Adiantamento de clientes 46 36 26
Outras obrigações - - 2

Não circulante 796 556 330
Impostos IRPJ e CSLL diferido 12 796 556 330

Patrimônio líquido 8 15.943 15.899 16.323
Capital social 8.a 18.715 18.460 17.927
Adiantamentos para futuro
aumento de capital 8.b 200 155 533

Prejuízos acumulados (2.972) (2.716) (2.137)
Total do passivo e
patrimônio líquido 17.061 16.787 17.059

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)
Nota Capital Prejuízos Adiantamento para Patrimônio

explicativa social acumulados  futuro aumento de capital  líquido
Em 31 de dezembro de 2015 (não auditado) 17.927 (2.137) 533 16.323
Aumento de capital 8.a 533 - (533) -
Adiantamentos para futuro aumento de capital 8.b - - 155 155
Prejuízo líquido do exercício - (579) - (579)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 18.460 (2.716) 155 15.899
Aumento de capital 8.a 255 - (155) 100
Adiantamentos para futuro aumento de capital 8.b - - 200 200
Prejuízo líquido do exercício - (256) - (256)

Saldos em 31 de dezembro de 2017 18.715 (2.972) 200 15.943

Nota 2017 2016
Receita operacional líquida 9 1.792 1.432
Custos da operação 10 (891) (765)
Lucro bruto 901 667
Despesas operacionais
Despesa com ocupação (50) (70)
Despesa com pessoal (325) (385)
Despesas Gerais e Administrativas 11 (453) (439)
Depreciação e Amortização (19) (24)
Despesas Tributárias (20) (20)

Nota 2017 2016
Outras receitas/despesas (76) (100)

Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (42) (371)
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras 45 37
Despesas financeiras (19) (19)

Prejuízo antes do imposto de renda
e da contribuição social (16) (353)
Impostos IRPJ e CSLL diferidos 12 (240) (226)

Prejuízo do exercício (256) (579)

Demonstrações dos fluxo de caixa - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Prejuízo antes do IR e da contribuição social (16) (352)
Ajustes para:
Despesa com depreciação 329 348
Provisão de perda estimada de crédito
de liquidação duvidosa 76 91

Variações nas contas de ativo e passivo
Contas a receber (124) (116)
Créditos Diversos (1) (4)
Partes Relacionadas (Ativo) 10 (18)
Tributos a Recuperar (1) (5)
Depósitos Judiciais (288) -
Fornecedores 15 (28)
Partes Relacionadas (Passivo) (29) (101)
Obrigações tributárias 6 9
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (12) 14
Outras Obrigações - (2)
Adiantamento de clientes 10 10

Caixa líquido consumido das atividades operacionais (25) (154)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Adições de propriedade para investimento - (6)
Adições de imobilizado (92) (106)

Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (92) (112)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Adiantamento para futuro aumento de capital 200 155
Integralização de capital 100 -

Caixa líquido proveniente das
atividades de financiamento 300 155

Aumento/Diminuição líquido de caixa
e equivalente de caixa 182 (112)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 43 155
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 225 43
Aumento/Diminuição líquido de caixa
e equivalente de caixa 182 (112)

Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

2017 2016
Prejuízo do exercício (256) (579)
Outros resultados abrangentes - -
Total dos resultados abrangentes do exercício,
líquido dos efeitos tributários (256) (579)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras
condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2017. A Diretoria.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Ativo Nota 2017 2016 2016 2017 2016 2016
Circulante 2.359  2.169  1.304  2.473  2.304  1.402
Caixa e equivalentes de
caixa 3   410   87   30   436   109   34

Contas a receber 5   -   -   6   3   3
Créditos diversos 45   172   20   45   174   20
Partes relacionadas 4  1.555  1.906  1.253  1.557  1.910  1.253
Tributos a Recuperar   26   4   1   40   5   5
Despesas antecipadas   317   -   -   318   -   -
Estoques   -   -   -   70   101   87

Não Circulante   660   832   825   557   709   742
Investimento em Controlada 5   103 123 83 #  -   -   -
Imobilizado  6   461 558 553   461 558 553
Intangível   95 151 189   95 151 189

Total do ativo não circulante 3.017  3.001  2.129  3.028  3.013  2.144

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2017 2016 2016 2017 2016 2016
Circulante 2.434 2.304 1.653 2.445 2.316 1.668

Fornecedores  567 299 210  568 299 225
Partes Relacionadas. 4  21 19  -  30 28  -
Obrigações tributárias  3 16 3  4 19 3
Obrigações trabalhistas
e previdenciárias 7 1.843 1970 1440 1.843 1.970 1.440

Patrimônio líquido 582 697 476 582 697 476
Capital social 12.252 4.934 3.939 12.252 4.934 3.939
Prejuízos acumulados (14.370)(9.173)(4.462)(14.370)(9.173) (4.462)
Adiantamentos para futuro
aumento de capital 2.700 4.936 999 2.700 4.936 999

Total do passivo e
patrimônio líquido 3.017 3.001 2.129 3.028 3.013 2.144

Demonstrações dos fluxos de caixas - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda

e da contribuição social  (5.197) (4.711) (5.197) (4.711)
Ajustes para:
Resultado de equivalência patrimonial  21  23  -  -
Depreciação e amortização  185  20  185  20
Provisão para participação nos Lucros  1.520  1.792  1.520  1.792
Rateio de Custo - cost sharing  (166) (2.601)  (166)  (2.601)

Variações nas contas de ativo e passivo
Contas a receber  161  -  163  -
Créditos Diversos  127  (152)  129  (156)
Partes Relacionadas (Ativo)  351  1.948  353  1.944
Tributos a Recuperar  (22)  (3)  (35)  -
Despesas Antecipadas  (317)  -  (318)  -
Fornecedores  269  89  271  74
Partes Relacionadas (Passivo)  2  19  2  28
Obrigações tributárias  (13)  13  (15)  15
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (1.648) (1.262) (1.647) (1.262)
Estoques  -  -  32  (13)

Caixa líquido consumido das
atividades operacionais (4.727) (4.825) (4.723) (4.870)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimento em Controlada  - (63) - -
Adições de imobilizado  (32) (17) (32)  (17)
Aquisição de intangível  -  30  -  30

Caixa líquido aplicado das atividades
de investimento  (32)  (50)  (32)  13

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento 
de capital  2.700 4.932 2.700 4.932
Integralização de capital  2.382  - 2.382  -

Caixa líquido proveniente das
atividades de financiamento  5.082  4.932  5.082  4.932

Aumento líquido de caixa e
equivalente de caixa  323  57  327  75

Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício  87  30  109  34

Caixa e equivalentes de caixa no
fim do exercício  410  87  436  109

Aumento líquido de caixa e
equivalente de caixa  323  57  327  75

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)

Capital Prejuízos Adiantamentos para

Nota social acumulados futuro aumento de capital Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2015 (não auditado)  3.939  (4.462)  999  476

Aumento de capital 8.a  995  -  (995)  -
Adiantamentos para futuro aumento de capital 8.b  -  -  4.932  4.932
Prejuízo líquido do exercício  -  (4.711)  -  (4.711)

Saldos em 31 de dezembro de 2016  4.934  (9.173)  4.936  697
Aumento de capital 8.a  7.318  -  (4.936)  2.382
Adiantamentos para futuro aumento de capital 8.b  -  -  2.700  2.700
Prejuízo líquido do exercício  -  (5.197)  -  (5.197)

Saldos em 31 de dezembro de 2017  12.252  (14.370)  2.700  582

Controladora Consolidado

Nota 2017 2016 2017 2016

Receita operacional líquida  -  -  58  44

Custo da mercadoria vendida  -  -  (31)  (23)

Lucro bruto  - -  27  21

Despesas operacionais

Despesa com ocupação  (102)  -  (102)  -

Despesa com pessoal 9  (4.410) (3.989) (4.410) (3.989)

Despesas Gerais e Administrativas 10  (598)  (398)  (640)  (441)

Depreciação e Amortização  (19)  (20)  (19)  (20)

Despesas Tributárias  (14)  (3)  (15)  (4)

Despesas comerciais  -  (273)  -  (273)

Outras receitas/despesas (51)  (4)  (51)  (4)

Demonstrações dos resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)

Goodstorage Holding Participações S.A.
CNPJ/MF nº 18.897.459/0001-03

Relatório da Diretoria

Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Prejuízo do exercício  (5.197)  (4.711)  (5.197) (4.711)
Outros resultados abrangentes  -  -  -  -

Total dos resultados abrangentes do exer-
cício, líquido dos efeitos tributários  (5.197)  (4.711)  (5.197) (4.711)

Controladora Consolidado

Nota 2017 2016 2017 2016

Resultado da Equivalência

Patrimonial 5.c  (21)  (23)  -  -

Prejuízo operacional antes do

resultado financeiro  (5.214)  (4.710) (5.210) (4.710)

Resultado financeiro líquido

Receitas financeiras  40  12  41  12

Despesas financeiras  (23)  (13)  (29)  (13)

Prejuízo antes do imposto de renda

e da contribuição social (5.197) (4.711) (5.197) (4.711)

Impostos IRPJ e CSLL diferidos  -  -  - -

Prejuízo do exercício (5.197) (4.711) (5.197) (4.711)

As demonstrações financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes
estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Bianca Carnicer Micheloni
Contadora - CRC 1SP 253.163/O-7

Angel David Ariaz
Diretor

Demonstrações do Resultado Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Receita operacional líquida 32.206 26.953 159.518 141.317
Custos operacionais (1.467) (982) (13.079) (12.385)
Lucro bruto 30.739 25.971 146.439 128.932
Receitas (despesas) operacionais
 Administrativas e gerais (11.629) (18.670) (12.196) (22.973)
Ganho com valor justo de 
 propriedades para investimentos 168.530 74.811 683.352 238.212
 Equivalência patrimonial 382.881 124.690 – –
 Depreciação (300) (218) (999) (561)
 Outras receitas (despesas)
  operacionais, líquidas (563) (3.050) (1.709) (3.667)

538.919 177.563 668.448 211.011
Lucro operacional antes
 do resultado financeiro 569.658 203.534 814.887 339.943
 Resultado financeiro (44.452) (59.010) (101.892) (131.790)
Lucro antes dos tributos 525.206 144.524 712.995 208.153
 IR e CS correntes – – (10.162) (7.480)
 IR e CS diferidos (50.994) (25.453) (225.955) (81.010)

(50.994) (25.453) (236.117) (88.490)
Lucro líquido do exercício 474.212 119.071 476.878 119.663
 Lucro líquido atribuível aos:
 Acionistas controladores 474.212 119.071 474.212 119.071
 Acionistas não controladores – – 2.666 592

474.212 119.071 476.878 119.663
Resultado básico e diluído por
 ação ON atribuível a acionistas
  controladores - em R$ 14,2462 3,5771 14,2462 3,5771

Balanços Patrimoniais Controladora Consolidado

Ativo 2017 2016 2017 2016

Ativo circulante 76.397 42.559 116.915 78.367

 Caixa e equivalentes de caixa 9.214 31.865 21.582 43.167

 Caixa restrito 1.484 1.234 1.484 1.234

 Aplicações financeiras 56.114 – 56.114 –

 Contas a receber 5.188 6.263 28.619 25.106

 Contas a receber de
  partes relacionadas 31 31 1.820 2.162

 Outras contas a receber 4.366 3.166 7.296 6.698

Ativo não circulante 2.422.807 1.888.528 3.707.665 3.020.501

 Contas a receber de
  partes relacionadas 81.216 85.314 2.275 2.285

 Contas a receber 637 590 4.135 7.032

 Investimentos 1.541.811 1.174.342 – –

 Propriedades para investimento 796.086 627.556 3.692.803 3.007.777

 Imobilizado 2.936 577 8.331 3.258

 Intangível 121 149 121 149

Total do ativo 2.499.204 1.931.087 3.824.580 3.098.868

Almeida Junior Shopping Centers S.A.
CNPJ nº 82.120.676/0001-83

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação, expresso em reais)

Demonstrações do Resultado Abrangente

Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016

Lucro líquido do exercício 474.212 119.071 476.878 119.663

Outros resultados abrangentes – – – –

Total do resultado abrangente

 do exercício 474.212 119.071 476.878 119.663

Atribuído aos acionistas controladores 474.212 119.071 474.212 119.071

Atribuído aos acionistas 

 não controladores – – 2.666 592

474.212 119.071 476.878 119.663

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Descrição
Capital 
social

Outros resultados 
abrangentes/ajustes de 

avaliação patrimonial

Reservas de lucros

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados Total

Total 
contro- 
ladora

Participação 
de acionistas 

não contro- 
ladores

Total 
conso- 
lidado

Reserva 
legal

Reserva 
de lucros 
a realizar

Saldos em 31/12/2015 349.000 235.411 46.796 474.339 – 1.105.546 1.105.546 122 1.105.668

Lucro líquido do exercício – – – – 119.071 119.071 119.071 592 119.663

Reserva legal – – 3.395 – (3.395) – – – –

Transferência para reserva
 de lucros a realizar – – – 115.676 (115.676) – –

Dividendos propostos – – – (11.156) – (11.156) (11.156) – (11.156)

Variação na participação
 dos acionistas não controladores – – – – – – – (403) (403)

Saldos em 31/12/2016 349.000 235.411 50.191 578.859 – 1.213.461 1.213.461 311 1.213.772

Lucro líquido do exercício – – – – 474.212 474.212 474.212 2.666 476.878

Reserva legal – – 19.609 – (19.609) – – – –

Transferência para reserva
 de lucros a realizar – – – 454.603 (454.603) – – – –

Dividendos propostos – – – (9.188) – (9.188) (9.188) – (9.188)

Variação na participação
 dos acionistas não controladores – – – – – – – (2.594) (2.594)

Saldos em 31/12/2017 349.000 235.411 69.800 1.024.274 – 1.678.485 1.678.485 383 1.678.868

Diretoria
Jaimes Bento de Almeida Junior

Diretor Presidente
Contador

Marcelo Monteiro
CRC - SP 218864/O-0

“As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas 
Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à 

disposição dos Acionistas na sede social da Empresa”

Balanços Patrimoniais Controladora Consolidado
Passivo 2017 2016 2017 2016
Passivo circulante 27.062 30.923 66.133 60.094
 Empréstimos, financiamentos 
  e debêntures 22.487 28.449 51.754 47.144
 Fornecedores 600 170 4.503 4.778
 Salários, férias e encargos sociais 248 242 640 625

Balanços Patrimoniais Controladora Consolidado
Passivo 2017 2016 2017 2016
 Tributos e contribuições
  sociais a recolher 695 1.479 4.968 4.981
 Provisões diversas 2.244 158 2.705 607
 Outras contas a pagar 788 425 1.563 1.959
Passivo não circulante 793.657 686.703 2.079.579 1.825.002
 Empréstimos, financiamentos 
  e debêntures 469.266 441.310 1.081.158 1.051.210
 Tributos e contribuições
  sociais a recolher 122 9.118 215 9.231
 Imposto de renda e contribuição 
  social diferidos 241.075 183.775 975.730 743.390
 Contas a pagar com partes
  relacionadas 61.991 32.682 1.273 1.353
 Provisão para contingências 21.203 19.818 21.203 19.818
Patrimônio líquido 1.678.485 1.213.461 1.678.485 1.213.461
 Capital social 349.000 349.000 349.000 349.000
 Outros resultados abrangentes
  Ajustes de avaliação patrimonial235.411 235.411 235.411 235.411
 Reserva legal 69.800 50.191 69.800 50.191
 Reservas de lucros a realizar 1.024.274 578.859 1.024.274 578.859
 Participação de acionistas
  não controladores – – 383 311
 Patrimônio líquido e participação de
  acionistas não controladores 1.678.485 1.213.461 1.678.868 1.213.772
Total do passivo e patrimônio
 líquido 2.499.204 1.931.087 3.824.580 3.098.868

REC SS Genebra Empreendimentos S.A.
CNPJ nº 21.001.283/0001-66

Relatório da Diretoria
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2017. A Diretoria

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Ativo Nota 31/12/17 31/12/16 01/01/16
Circulante 832 299 490
Caixa e equivalentes de caixa 3 473 46 443
Contas a receber 5 52 10 -
Créditos diversos 8 13 -
Partes relacionadas 7 1 1 -
Tributos a Recuperar 293 229 47
Adiantamento a fornecedores 5 - -

Não circulante 17.205 19.484 23.494
Aplicações Financeiras 4 - 1.951 6.073
Imobilizado 204 163 81
Propriedade para investimentos 6 17.001 17.370 17.340

Total do ativo 18.037 19.783 23.984

Passivo Nota 31/12/17 31/12/16 01/01/16
Circulante 495 533 93
Fornecedores 57 15 72
Partes Relacionadas 7 296 418 5
Obrigações tributárias 20 10 15
Obrigações trabalhistas
e previdenciárias 84 66 1

Adiantamento de clientes 38 24 -
Não circulante 473 2.148 6.073
Fornecedores - 1.951 6.073
Impostos Diferidos 14 473 197 -

Patrimônio líquido 8 17.069 17.102 17.818
Capital social 8.a 18.648 17.938 15.286
Prejuízos acumulados (1.579) (1.266) (120)
Adiantamentos para futuro
aumento de capital 8.b - 430 2.652

Total do passivo e
patrimônio líquido 18.037 19.783 23.984

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)
Nota Capital Prejuízos Adiantamento para Patrimônio

explicativa social acumulados  futuro aumento de capital  líquido
Em 31 de dezembro de 2015 (não auditado) 15.286 (120) 2.652 17.818
Aumento de capital 2.652 - (2.652) -
Adiantamentos para futuro aumento de capital - - 430 430
Prejuízo líquido do exercício - (1.146) - (1.146)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 17.938 (1.266) 430 17.102
Aumento de capital 8.a 710 - (430) 280
Adiantamentos para futuro aumento de capital 8.b - - - -
Prejuízo líquido do exercício - (313) - (313)

Saldos em 31 de dezembro de 2017 18.648 (1.579) - 17.069

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Prejuízo antes do IR e da contribuição social (37) (949)
Ajustes para:
Depreciação 407 291
Provisão de perda estimada de crédito
de liquidação duvidosa 45 1

Variações nas contas de ativo e passivo
Contas a receber (87) (10)
Créditos Diversos 5 (14)
Partes Relacionadas (Ativo) (0) (1)
Tributos a Recuperar (64) (182)
Adiantamento a fornecedores (5) -
Fornecedores (1.909) (57)
Partes Relacionadas (Passivo) (122) 456
Obrigações tributárias 10 (5)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 18 5
Adiantamento de clientes 14 23

Caixa líquido consumido das atividades operacionais (1.726) (441)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aplicações e resgates de aplicação financeira 1.951 4.123
Adições de propriedade para investimento - (4.415)
Adições de imobilizado (78) (93)

Caixa líquido aplicado das atividades de investimento 1.873 (385)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Adiantamento para futuro aumento de capital - 430
Integralização de capital 280 -

Caixa líquido proveniente das
atividades de financiamento 280 430

Aumento / Diminuição líquido de caixa
e equivalente de caixa 427 (397)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 46 443
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 473 46
Aumento / Diminuição líquido de caixa
e equivalente de caixa 427 (397)

Nota 2017 2016
Receita operacional líquida 9 1.290 240
Custo de operação 10 (854) (561)
Lucro bruto 436 (321)
Despesas operacionais
Despesa com ocupação (45) (45)
Despesa com pessoal (325) (333)
Despesas Gerais e Administrativas 11 (359) (317)
Depreciação (19) (17)
Despesas Tributárias (22) (24)

Nota 2017 2016
Outras receitas/despesas 13 182 (1)

Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (153) (1.058)
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras 12 141 514
Despesas financeiras 12 (25) (405)

Prejuízo antes do imposto de renda
e da contribuição social (37) (949)
Impostos IRPJ e CSLL diferidos 14 (276) (197)

Prejuízo do exercício (313) (1.146)

Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

2017 2016
Prejuízo do exercício (313) (1.146)
Outros resultados abrangentes - -
Total dos resultados abrangentes do exercício,
líquido dos efeitos tributários (313) (1.146)Bianca Carnicer Micheloni - Contadora - CRC 1SP 253.163/O-7Angel David Ariaz - Diretor

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0000371- 
38.2012.8.26.0100 (USUC 50) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro 
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Vicente Paiva 
Netto, Sônia Maria da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Tatiana Ferreira da Silva, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração 
de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Agrimensor Sugaya, nº 580 Colônia Nipônica, Vila Carmozina Distrito de Itaquera - 
São Paulo SP, com área de 100,54 m², alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                                                          [10,11] 

Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0067791-97.2011.8.26.0002. A Dra. Marina Balester Mello de Godoy, Juíza de 
Direito da 2ª Vara Cível de Santo Amaro/SP. Faz saber a Edite Stinguen de Nobrega CPF 007.534.688-59, que Paulo 
Szymonowicz ajuizou ação de execução, para cobrança de R$ 18.694,92 (ago/2017). Estando a executada em lugar 
ignorado, foi deferida: a citação por edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os 
honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresentem embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 
30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês; a intimação da conversão em 
penhora do arresto sobre o terreno situado na Travessa São Carlos, que começa na Rua Doutor Rafael Parisi, antiga 
Rua São Carlos, designado como lote 9 (formado pela subdivisão dos lotes 176, 177 e 178) da quadra E, da planta 
parcial nº2 de Americanópolis,matrícula nº220.242,11º CRI da Capital/SP. Passando a fluir do prazo supra, o prazo de 15 
dias para opor embargos, independentemente de nova intimação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. [10,11] 

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO-SP

Data do leilão: 11/04/2018 A partir das: 12:30
Local:AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP

ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matícula 428  estabelecido a RUA MANUEL
JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68, SAO PAULO, SP, telefone 1139310744 faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complementar
RC 58/67, RC 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de CAIXA ECONOMICA
FEDERAL.

A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no
prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.

A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita
através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agência, após
análise cadastral e comprovação de renda.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma
Agência da CAIXA ECONOMICA FEDERAL com no mínimo 5 (cinco) dias de
antecedência com relação a data do leilão.

As vendas serão realizadas pelo maior lance.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas

inclusive condomínio correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado,
o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação
do mesmo.

O arrematante terá um prazo de 30 (trinta) dias para o registro da Carta de
Arrematação ou do contrato/escritura de financiamento no cartório de registro de
imóveis.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções extrajudiciais.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED 1C4BD - CONTRATO 802670075403-0- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0267 -
SANTA CECILIA

CLEITON DAMACENO JULIAO, BRASILEIRO(A), CPF 28931342896, CI 359300856
SSP/SP, SOLTEIRO(A)  e cônjuge, se casado(a) estiver.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 105, 1º ANDAR OU 2º PAVIMENTO,
EDIFICIO PARQUE ESPLANADA, PRAÇA DR. MARIO MARGARIDO, Nº 33, 2º
SUBDISTRITO-LIBERDADE, SAO PAULO, SP. COM A AREA CONSTRUIDA DE
30,4628M2 E A AREA UTIL DE 28,0396M2, CORRESPONDENDO-LHE A FRAÇÃO
IDEAL DE 0,163893% NO TERRENO TODO. COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES,
BENFEITORIAS, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

SAO PAULO,  26/03/2018
ARY ANDRÉ NETO

26 - 29/03 - 11/04/2018

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
11/04/2018 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: 3.0238.4051931-7 - SED: 30684/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): ROBERTO MAURER, BRASILEIRO, SEPARADO JUDICIALMENTE,
INDUSTRIÁRIO, CPF: 057.462.058-34, RG: 3.796.351 SSP/SP e SUELI PARRA
SANCHES, BRASILEIRA, DIVORCIADA, COMERCIARIA, CPF: 057.462.058-34, RG:
11.243.570-SSP/SP. Imóvel sito à: AVENIDA SANTA MÔNICA, Nº 593,  APARTAMENTO
Nº 33 S, TIPO B, LOCALIZADO NO TÉRREO INFERIOR, DO BLOCO 05 DO
CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL SANTA MÔNICA, NO 31 º SUBDISTRITO
PIRITUBA - SAO PAULO/SP. Cabendo-lhe uma vaga indeterminada em estacionamento
descoberto do condomínio.

São Paulo, 11/04/2018.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Agente Fiduciário

11, 12 e 13/04/2018

Edital de citação com o prazo de 20 (vinte) dias, expedido nos autos da ação de Alienação Judicial de Coisa
Comum, promovida por Sidney Marques e Cecília Marques em face de Ricardo Bejar Siqueira e Maria
Cristina Elias Siqueira. Processo nº 0000689-84.2012.8.26.0564.O Doutor Rodrigo Faccio da Silveira, MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Fórum da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na forma da lei etc...Faz
saber a todos quantos o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, em especial aos requeridos
Ricardo Bejar Siqueira, CPF nº 028.596.808-4 e Maria Cristina Elias Siqueira CPF nº 047.040.848-09,
que perante este juízo e cartório se processam os termos da presente ação de Alienação Judicial de Coisa
Comum nos termos dos artigos  1.112, inciso IV e artigo 1.118, III ambos do Código de Processo Civil,
promovida por Sidney Marques e Cecília Marques, objetivando levar a efeito extinção do condomínio com
conseqüente Alienação Judicial do imóvel objeto da matrícula nº 18.789 do 2º CRI/ São Bernardo do Campo.
Estando os requeridos em lugar ignorado, citados ficam para que no prazo de 10 (dez) dias, a fluir após o
prazo de 20 (vinte) dias supra, apresentem respostas nos termos do artigo 1.106 do CPC sob pena
prosseguimento do feito até final sentença com efeitos da revelia. E para que no futuro não aleguem ignorância,
foi expedido o presente edital que será afixado e publicado na forma da Lei. São Bernardo do Campo, 24 de
novembro de 2015. 11 e 12/04

Edital de Citação – Prazo de 20 dias. Processo nº 1013508-56.2015.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Vincenzo Bruno
Formica Filho, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) VILMA CRISTINA ALVES, Brasileira, Estudante, RG
238296337, CPF 143.137.808-90, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de ZKG9
SOLUÇOES EMPRESARIAIS S/C LTDA, alegando em síntese: A Ré firmou um o contrato de prestação de
serviços educacionais, no curso de Direito, ocorrendo que a Ré não cumpriu com os pagamentos das
mensalidades vencidas. 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 (quinze) 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 27 de novembro de 2017

11 e 12/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035744-51.2014.8.26.0001 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) ONIX CARNES LTDA, CNPJ 07.600.478/
0001-00, na pessoa de seu representante legal, Eronildo Manoel da Silva, RG 5937268 SSP/PE, CPF 036.428.384-
05 e Cilena Maria Feitosa da Silva, RG 52973815-6 SSP/SP, CPF 052.524.204-08, que lhes foi proposta uma
ação de Monitória por parte de BANCO DO BRASIL S.A, alegando em síntese: Cobrança de R$115.093,08,
referente ao contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex nº 155.403.000, firmado em 27/09/2013.
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 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 título 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de março de 2018.   11 e 12/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1043717-83.2016.8.26.0002 Edital de Citação.
Prazo de 20 dias. Processo nº 1043717-83.2016.8.26.0002. O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível - Foro
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a MF SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA., CNPJ 61.574.653/0001-79, na pessoa do seu representante
legal, que foi ajuizada Ação de Cobrança pelo HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO, objetivando
a procedência da ação e a condenação da Ré ao pagamento de R$ 174.163,23 (06/16), referente aos contratos
de Conta Corrente e Giro Fácil nºs 3480022008, 3480510507, atualizados até 09/06/2016 e 16/06/2016,
respectivamente, valor esse a ser devidamente atualizado até o pagamento, acrescidos de juros, demais
cominações contratuais, custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se a Ré em lugar
ignorado e incerto foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de revelia, gerando a presunção
de veracidade dos fatos afirmados na inicial, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
08 de março de 2018. 10 e 11/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0183832-52.2008.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Amor Espin,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESPAÇO EMPRESARIAL GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ
02.071.461/0001-80, Rua Selma, 177, Campo Belo, CEP 04617-039, São Paulo – SP SYLVIA MARIA
GUI,ARÃES, CPF 089.382.258-28, Rua Selma, 177, Campo Belo, CEP 04617-039, São Paulo - SP, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Hsbc Bank Brasil S.a Banco Multiplo, objetivando
a procedência da ação e a condenação dos Réus ao pagamento de R$ 41.000,56, referente aos contratos de
“Crédito Parcelado e Giro Fácil” nº 3470264236, v alor esse a ser devidamente atualizado até o pagamento,
acrescido de juros, demais cominações contratuais, custas processuais e honorários advocatícios.
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 01 de dezembro de 2017. 11 e 12/04

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

Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração  Realizada em 22 de Março de 2018
1. Data, Hora e Local: No dia 22 de março de 2018, às 14:30, na sede social da Bahema S.A. 

("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria 

Lima, n° 2.369, 8° andar, conjunto 812 a 815, Jardim Paulistano, CEP 01452-000. 2. Presença e 
Convocação: Conselheiros: Afranio Affonso Ferreira Neto, Rosanna Verônica Laxon Ferreira, Oswaldo 

Soares Lopes Filho, Cássio Beldi, Franco Rossato Dal Pont, Maria Fernanda Rocha Tabacow e Guilherme 

Affonso Ferreira. Convidados: Frederico Marques Affonso Ferreira, Bruno Bertolucci Belliboni, Guilherme 

Affonso Ferreira Filho e Rodrigo Monteiro de Gouvêa Junqueira. Convocação realizada por e-mail 

enviado em 16 de março de 2018. 3. Mesa: Presidente: Guilherme Affonso Ferreira; Secretário: Rodrigo 

Monteiro de Gouvêa Junqueira. 4. Deliberações Tomadas: Após o devido debate, os Conselheiros 

presentes deliberaram aprovar, por unanimidade, a ratificação da regularidade da convocação, bem 

como os seguintes itens da ordem do dia abaixo: a) "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária 

("AGO") da Companhia, manifestaram-se favoravelmente, e sem quaisquer ressalvas, a respeito da 

aprovação do Relatório da Administração, das demonstrações financeiras acompanhadas do relatório 

dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;  

b) a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e 

manifestaram-se favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da AGO; e c) a convocação 

de AGO, nos termos da Lei n° 6.404/76, a ser realizada em 27 de abril de 2018, às 09h30 na sede da 

Companhia, bem como a proposta da administração da Companhia para a referida AGO.  

5. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação,  

foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata sob a forma de sumário,  

nos termos do artigo 130, parágrafo 1°, da Lei n° 6.404/76, que, lida e aprovada, foi por todos assinada. 

São Paulo, 22 de março de 2018. Guilherme Affonso Ferreira - Presidente da Mesa; Rodrigo Gouvêa 

Junqueira - Secretário da mesa. JUCESP nº 164.530/18-6 em 04/04/2018. Flávia R. Britto  

Gonçalves - Secretária Geral.

São Paulo, quarta-feira, 11 de abril de 2018Página 10 Jornal O DIA SPATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES



EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003687-
37.2018.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII -
Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) MARCOS ALEXANDRE PAULUCCI, Brasileiro, CPF 156.102.748-00, que por este
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Centro de Gestão
de Meios de Pagamento S/A, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob forma de
sociedade anônima, com sede no município de Osasco, Estado de São Paulo, na Rua
Minas de Bogasian, 253, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.088.208/0001-65, 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 13.801,22, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
07 de março de 2018.         B 11 e 12/04

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012021-
15.2017.8.26.0001 A MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana,
Estado de São Paulo, Drª. Simone de Figueiredo Rocha Soares, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a CLAUDIO GABRIEL D’OLIVEIRA, RG 16304456 e KATIA JULIANO, CPF
083.187.648-46, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio-Libanês. Encontrando-
se os réus em lugar ignorado, 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$ 54.682,67 (março/2017), 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 os executados, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresentem, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 02 de fevereiro de 2018.         B 11 e 12/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020849-79.2014.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Humberto
Maciel Rodrigues Alves, CPF 371.912.888-17 e Juliana Llonch de Farias Rodrigues,
CPF 303.980.368-96, que o Condomínio Reserva do Bosque, ajuizou uma ação de cobrança
com Procedimento Sumário, convertido em Comum, objetivando condenar os réus ao
pagamento de R$ 4.218,53 (10/2014), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente
às despesas condominiais do apartamento nº 301 C, do condomínio autor, bem como as
que se vencerem no curso do presente processo, custas, honorários e demais cominações.
Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem, sendo nomeado curador especial em
caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de
fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei.          B 10 e 11/04

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011547-
38.2017.8.26.0003 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) CHEN TSAI YU TSENG, RG 22130436, Rua Luís Góis,
1185, Mirandópolis, CEP 04043-300, São Paulo - SP que a Ação de Procedimento Comum,
requerida por Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, foi julgada
procedente, condenando o réu ao pagamento de R$ 4.754,25 (09/2017), corrigidos
monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações.
Estando o réu em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que que, em 15 dias, após
fluir 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 20% (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 o 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, 22 de novembro
de 2017. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS.          B 10 e 11/04

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0061517-80.2012.8.26.0100 (USUC 1446) O(A) Doutor(a) Paulo César
Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Luzia Figueiredo, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,
que Jair Vieira da Rocha e Lucilene França da Silva, ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Augusto Rodrigues,
nº 428 - Jardim Fontalis - 22º Subdistrito Tucuruvi - São Paulo - SP, com área de 110,14
m², alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 dias úteis,
a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.          B 10 e 11/04

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0068685-
39.2012.8.26.0002/01 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) CECÍLIA FORTMULLER, CPF 611.406.600-63, que lhe foi proposta
uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Condomínio Edifício Vancouver,
procedeu-se a penhora sobre o apartamento nº 81, localizado no 8º andar ou 11º pavimento
do “Edifício Vancouver”, situado na Rua Gil Eanes, nº 373, matrícula 126.837 do 15º CRI/
SP. Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a INTIMAÇÃO da penhora
por edital, para que em 15 (quinze) dias, a fluir após os 20 dias supra, oferecer impugnação,
na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente
edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 22 de março de 2018.          B 10 e 11/04

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 03 de abril de
2018,por parte do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com sede na
Avenida Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, na cidade de São
Paulo/SP, ficam INTIMADOS, ALFREDO ANTONIO NOTTE, boliviano,
divorciado, empresário,RG nº 7.173.333-4-SSP/SP,  CPF sob nº
072.652.088-89 e LUZIA APARECIDA NAZI, brasileira, divorciada,
empresária,RG nº 9.740.923-6-SSP/SP,  CPF sob nº  028.550.698-66,
a efetuarem neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins de
Vasconcelos, nº 2.376, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00
horas, o pagamento de R$367.060,12com os encargos previstos em
contrato de alienação fiduciária registrado nas matrículas nº. 133.579,
133.619, 133.620, 133.634 e 133.635,referentes à aquisição de um
apartamento sob nº 11, no 1º andar, e as vagas de garagem todas no
subsolo sob nºs 27, 28, 42 e 43, ambos localizados no Edifício “Palácio
dos Nobres” situados na Rua José do Passo Bruques, nº 75, no 26º
Subdistrito – Vila Prudente. O pagamento será efetuado no prazo de 15
dias, a contar da última publicação deste edital; e não pago a importância
devida, serão constituídos em mora, nos termos do artigo 26 e seus
parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1.997. Em virtude da
não localização dos destinatários, é feita a intimação dos mesmos por
edital, publicado por 03 (três) dias. São Paulo, 10 de abril de 2018. Eu,
Adriana Bergamo Bianchini da Silva.Oficiala Interina, a digitei, conferi
e assino.  11, 12 e 13/04/18

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1001443-35.2015.8.26.0004. O Dr. Carlos Bortoletto
Schmitt Corrêa, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional IV - Lapa, na forma da
Lei. Faz Saber a Conservix Projetos e Empreendimentos Eireli, CNPJ 19.721.716/0001-
06, na pessoa de seu representante legal, que Elétrica e Hidráulica Triunfo Ltda, ajuizou
uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 7.950,33 (02/2015),
referente ao débito das duplicatas mercantis nºs 2115, 2127, 2128, 2129 e 2148 nos valores
de R$ 1.393,10. R$ 141,95, R$ 3.148,23, R$ 259,00, R$ 2.020,12. Estando a executada em
local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se
que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela
metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecer embargos,
facultando a executada nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando
o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento
do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao
mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC).
Caso a ré não tenha condições de contratar advogado, deverá buscar Assistência Judiciária
do Estado, com a devida antecedência. Será o presente, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei.          B 11 e 12/04

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 0011012-54.2013.8.26.0002. O Dr. Claudio Salvetti
DAngelo, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro, na forma da
Lei. Faz Saber a Magali Calixta dos Santos ME, CNPJ 04.043.333/0001- 59, na pessoa
de seu representante legal, que Krypton Factoring de Fomento Mercantil Ltda, ajuizou
uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 16.162,39 (15.03.2016),
referente ao débito das duplicatas nºs 000335-B e 000335-C. Estando a executada em
local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se
que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela
metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecer embargos,
facultando a executada nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando
o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento
do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao
mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do
NCPC).          B 11 e 12/04

Edital de Citação - Prazo 30 dias - Processo nº 0201165-77.2009.8.26.0004. A Dra. Ana
Luiza Madeiro Diogo Cruz, MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível - Foro Regional IV
Lapa, na forma da Lei. Faz Saber a Hellou Serviços de Informática Ltda, CNPJ 07.673.557/
0001-32, na pessoa de seu representante legal e a Mirian Armando Saretta, CPF
526.400.278-91, que Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, ajuizou uma ação Execução
de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 125.409,92 (jul/2015), referente ao débito do
Instrumento Particular de Locação de imóvel não residencial situado na Rua Joaquim
Floriano, nºs 820/834, conjuntos 63 e 64, São Paulo/SP. Estando as executadas em local
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 30 dias
supra, paguem o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-
se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela
metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecerem embargos,
facultando as executadas nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando
o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento
do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao
mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do
NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 20 de fevereiro
de 2018.          B 11 e 12/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0210067-51.2011.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Marcello do Amaral Perino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Suzanne
Lindenberger, CPF 458.147.088-91, que o Condomínio Edifício Altair Antares, ajuizou
uma ação de cobrança com Procedimento Sumário, convertido em Comum, objetivando
condenar a ré ao pagamento de R$ 80.965,05 (02.02.2018), corrigidos e acrescido de
encargos legais, referente às despesas condominiais do apartamento nº 54, do condomínio
autor, bem como as que se vencerem no curso do presente processo, 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, conteste, 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 edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  B 11 e 12/04
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REC SS Morumbi Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 21.839.396/0001-35

Relatório da Diretoria
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2017. A Diretoria

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Angel David Ariaz - Diretor Bianca Carnicer Micheloni - Contadora - CRC 1SP 253.163/O-7

Ativo Nota 31/12/17 31/12/16 01/01/16
Circulante 186 94 541
Caixa e equivalentes de caixa 3 72 46 530
Contas a receber 4 90 8 -
Créditos diversos 8 6 -
Partes relacionadas 6 2 - -
Tributos a Recuperar 14 30 11
Despesas antecipadas - 4 -

Não circulante 28.920 29.480 28.005
Imobilizado 283 254 -
Propriedade para investimentos 5 28.637 29.226 28.005

Total do ativo 29.106 29.574 28.546

Passivo Nota 31/12/17 31/12/16 01/01/16
Circulante 435 389 292
Fornecedores 37 31 282
Partes Relacionadas. 6 269 322 -
Obrigações tributárias 10 4 10
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 85 14 -
Adiantamento de clientes 34 18 -

Não circulante 647 161 -
Impostos Diferidos 647 161 -

Patrimônio líquido 7 28.024 29.024 28.254
Capital social 7.a 30.444 28.294 26.694
Prejuízos acumulados (2.600) (1.170) (43)
Adiantamentos para futuro
aumento de capital 7.b 180 1.900 1.603

Total do passivo e
patrimônio líquido 29.106 29.574 28.546

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)
Nota Capital Prejuízos Adiantamento para Patrimônio

explicativa social acumulados  futuro aumento de capital  líquido
Em 31 de dezembro de 2015 26.694 (44) 1.603 28.253
Aumento de capital 7.a 1.600 - (1.600) -

Adiantamentos para futuro aumento de capital 7.b - - 1.897 1.897
Prejuízo líquido do exercício - (1.126) - (1.126)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 28.294 (1.170) 1.900 29.024
Aumento de capital 7.a 2.150 - (1.900) 250

Adiantamentos para futuro aumento de capital 7.b - - 180 180

Prejuízo líquido do exercício - (1.430) - (1.430)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 30.444 (2.600) 180 28.024

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Prejuízo antes do IR e da contribuição social (944) (965)
Ajustes para:
Depreciação e amortização 679 241
Provisão de perda estimada de crédito
de liquidação duvidosa 43 -

Variações nas contas de ativo e passivo
Contas a receber (125) (8)
Créditos Diversos (2) (6)
Partes Relacionadas (Ativo) (2) -
Tributos a Recuperar 16 (19)
Despesas Antecipadas 4 (4)
Fornecedores 6 (251)
Partes Relacionadas (Passivo) (53) 314
Obrigações tributárias 6 (6)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 71 14
Adiantamento de clientes 16 17

Caixa líquido consumido das atividades operacionais (285) (673)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Adições de propriedade para investimento (60) (271)
Adições de imobilizado (59) -
Adiantamento de aquisição de imóveis - (1.437)

Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (119) (1.708)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Adiantamento para futuro aumento de capital 180 1.897
Integralização de capital 250 -

Caixa líquido proveniente das atividades
de financiamento 430 1.897

Aumento / Diminuição líquido de caixa
e equivalente de caixa 26 (484)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 46 530
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 72 46
Aumento / Diminuição líquido de caixa
e equivalente de caixa 26 (484)

Nota 2017 2016
Receita operacional líquida 8 1.292 135

Custo operacional 9 (1.402) (686)

Resultado bruto (110) (551)

Despesas operacionais

Despesa com ocupação (45) -

Despesa com pessoal (324) (150)

Despesas Gerais e Administrativas 10 (388) (268)

Depreciação (19) (8)

Despesas Tributárias (30) (4)

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Nota 2017 2016
Outras receitas/despesas (44) -

Prejuízo operacional antes
do resultado financeiro (961) (981)

Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras 33 19
Despesas financeiras (16) (3)

Prejuízo antes do imposto de renda
e da contribuição social (944) (965)
Impostos IRPJ e CSLL diferidos 11 (486) (161)

Prejuízo do exercício (1.430) (1.126)

Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

2017 2016
Prejuízo do exercício (1.430) (1.126)
Outros resultados abrangentes - -

Total dos resultados abrangentes do exercício,
líquido dos efeitos tributários (1.430) (1.126)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2017. A Diretoria
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

REC SS Pinheiros Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 23.388.711/0001-80

Relatório da Diretoria

Ativo Nota 31/12/17 31/12/16
Circulante 301 146
Caixa e equivalentes de caixa 3 270 136
Contas a receber 4 21 -
Créditos diversos 7 -
Partes relacionadas 6 1 -
Tributos a Recuperar 2 10

Não circulante 13.317 13.302
Imobilizado 146 137
Propriedade para investimentos 5 13.171 13.165

Total do ativo 13.618 13.448

Passivo Nota 31/12/17 31/12/16
Circulante 251 206
Fornecedores 12 194
Partes Relacionadas. 6 132 -
Obrigações tributárias 9 3
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 69 9
Adiantamento de clientes 28 -
Não circulante 146 -
Impostos Diferidos 11 146 -
Patrimônio líquido 7 13.221 13.242
Capital social 7 a 13.756 6
Adiantamentos para futuro aumento de capital 7 b 150 13.268
Prejuízos acumulados (685) (32)
Total do passivo e patrimônio líquido 13.618 13.448

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercício findo em 31 de dezembro de 2017
e período de 18 de janeiro a 31 de dezembro de 2016 - (Em milhares de Reais)

Capital Prejuízos Adiantamento para Patrimônio
Nota social  acumulado  futuro aumento de capital  líquido

Em 31 de dezembro de 2015 (não auditado) - - - -
Aumento de capital 7 a 6 - - 6
Adiantamentos para futuro aumento de capital 7 b - - 13.268 13.268
Prejuízo líquido do exercício - (32) - (32)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 6 (32) 13.268 13.242
Aumento de capital 7 a 13.750 - (13.268) 482
Adiantamentos para futuro aumento de capital 7 b - - 150 150
Prejuízo líquido do exercício - (653) - (653)

Saldos em 31 de dezembro de 2017 13.756 (685) 150 13.221

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercício findo
em 31 de dezembro de 2017 e período de 18 de janeiro

a 31 de dezembro de 2016 - (Em milhares de Reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Prejuízo antes do IR e da contribuição social (507) (32)
Ajustes para:
Provisão para participação nos Lucros 62 -
Depreciação e amortização 212 -

Variações nas contas de ativo e passivo
Contas a receber (21) -
Créditos diversos (7) -
Partes Relacionadas (Ativo) (1) -
Tributos a Recuperar 8 (10)
Fornecedores (182) 22
Partes Relacionadas (Passivo) 132 -
Obrigações tributárias 6 2
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (2) 9
Adiantamento de clientes 28 -

Caixa líquido consumido das atividades operacionais (272) (9)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Adições de propriedade para investimento (200) (12.992)
Adições de imobilizado (26) (137)

Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (226) (13.129)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Adiantamento para futuro aumento de capital 150 13.268
Integralização de capital 482 6

Caixa líquido proveniente das atividades
de financiamento 632 13.274

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 134 136
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 136 -
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 270 136
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 134 136

Nota 2017 2016
Receita operacional líquida 8 679 -
Custo operacionais 9 (541) -
Lucro bruto 138 -
Despesas operacionais
Despesa com ocupação (37) -
Despesa com pessoal (274) (20)
Despesas Gerais e Administrativas 10 (332) (55)
Depreciação (15) -
Despesas Tributárias (0) (1)

Demonstrações do resultado - Exercício findo em 31/12/2017 e período de 18 de janeiro a 31/12/2016 - (Em milhares de Reais)

Nota 2017 2016
Outras receitas/despesas (1) -

Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (521) (76)
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras 23 63
Despesas financeiras (9) (19)

Prejuízo antes do imposto de renda
e da contribuição social (507) (32)
Impostos IRPJ e CSLL diferidos 11 (146) -

Prejuízo do exercício (653) (32)

Demonstrações do resultado abrangente - Exercício
findo em 31 de dezembro de 2017 e período de 18 de janeiro

a 31 de dezembro de 2016 - (Em milhares de Reais)
2017 2016

Prejuízo do exercício (653) (32)
Outros resultados abrangentes - -

Total dos resultados abrangentes do exercício,
líquido dos efeitos tributários (653) (32)Angel David Ariaz - Diretor                                                  Bianca Carnicer Micheloni - Contadora - CRC 1SP 253.163/O-7

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2017. A Diretoria
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

REC SS Tiradentes Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 18.912.886/0001-05

Relatório da Diretoria

Ativo Nota 31/12/17 31/12/16 01/01/16
Circulante 678 276 188
Caixa e equivalentes de caixa 3 466 61 170
Contas a receber 4 50 44 2
Créditos diversos 5 5 6
Partes relacionadas 6 145 153 -
Tributos a Recuperar 12 13 10

Não circulante 12.655 12.937 13.103
Imobilizado 185 184 67
Propriedade para investimentos 5 12.470 12.753 13.036

Total do ativo 13.334 13.213 13.291

Passivo Nota 31/12/17 31/12/16 01/01/16
Circulante 262 330 406
Fornecedores 10 15 34
Partes Relacionadas 6 126 174 281
Obrigações tributárias 14 11 17
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 81 90 45
Adiantamento de clientes 31 40 29

Não circulante 523 311 134
Impostos Diferidos 11 523 311 134

Patrimônio líquido 7 12.549 12.572 12.751
Capital social 7.a 14.223 13.687 13.687
Adiantamentos para futuro
aumento de capital 7.b - 386 -

Prejuízos acumulados (1.674) (1.501) (936)
Total do passivo e patrimônio líquido 13.334 13.213 13.291

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)
Nota Capital Prejuízos Adiantamento para Patrimônio

explicativa  Social  acumulados  futuro aumento de capital  líquido
Em 31 de dezembro de 2015 (não auditado) 13.687 (936) - 12.751
Aumento de capital 7.a - - 386 386
Adiantamentos para futuro aumento de capital 7.b - - - -
Prejuízo líquido do exercício - (565) - (565)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 13.687 (1.501) 386 12.572
Aumento de capital 7.a 536 - (386) 150
Adiantamentos para futuro aumento de capital 7.b - - - -
Prejuízo líquido do exercício - (173) - (173)

Saldos em 31 de dezembro de 2017 14.223 (1.674) - 12.549

Nota 2017 2016
Receita operacional líquida 8 1.422 1.175
Custos operacionais 9 (645) (616)

Lucro bruto 777 559
Despesas operacionais
Despesa com ocupação (64) (93)
Despesa com pessoal (325) (384)
Despesas Gerais e Administrativas 10 (300) (416)
Despesas Tributárias (15) (18)
Outras receitas/despesas (64) (52)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Prejuízo antes do IR e da contribuição social 40 (387)
Ajustes para:
Despesa com depreciação 304 294
Provisão de perda estimada de
crédito de liquidação duvidosa 64 52

Variações nas contas de ativo e passivo
Contas a receber (69) (94)
Créditos Diversos - 1
Partes Relacionadas (Ativo) 8 (153)
Tributos a Recuperar 1 (3)
Fornecedores (5) (19)
Partes Relacionadas (Passivo) (48) (107)
Obrigações tributárias 3 (6)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (9) 45
Adiantamento de clientes (9) 10

Caixa líquido gerado das atividades operacionais 279 (366)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Adições de imobilizado (23) (129)
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (23) (129)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Adiantamento para futuro aumento de capital 150 386
Integralização de capital - -

Caixa líquido proveniente das
atividades de financiamento 150 386

Aumento / Diminuição líquido de caixa
e equivalente de caixa 405 (109)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 61 170
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 466 61
Aumento / Diminuição líquido de caixa
e equivalente de caixa 405 (109)

Nota 2017 2016
Lucro (Prejuízo) operacional antes
do resultado financeiro 8 (404)

Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras 48 31
Despesas financeiras (17) (14)

Lucro (Prejuízo) antes do imposto
de renda e da contribuição social 40 (387)
Impostos IRPJ e CSLL diferidos 11 (212) (178)

Prejuízo do exercício (173) (565)

Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

2017 2016
Prejuízo do exercício (173) (565)
Outros resultados abrangentes - -
Total dos resultados abrangentes do exercício,
líquido dos efeitos tributários (173) (565)

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Angel David Ariaz - Diretor                                        Bianca Carnicer Micheloni - Contadora - CRC 1SP 253.163/O-7

BrD - Brasil Distressed Consultoria Empresarial S.A.
CNPJ/MF nº 12.164.614/0001-98  –  NIRE 35300501616

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06/02/18

Data, Hora e Local: aos 06/02/18, às 14:00 horas, na sede social da BrD - Brasil Distressed Consultoria 
Empresarial S.A. (“Companhia”), situada na Rua Jandiatuba, 143, conjunto 206, Vila Andrade, Município de 
São Paulo, SP, CEP 05.716-150. Presenças: convocação dispensada nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 
nº 6.404, de 15/12/976, em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia. Composição da Mesa: foram eleitos como Presidente da mesa o Sr. Carlos Henrique Aguiar 
Rodrigues Catraio, cidadão português com igualdade de direitos com brasileiros, nos termos do Decreto 
nº 70.391/72, casado, administrador, RG 12.649.542-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF 572.448.987-20 e no CRA 
nº 48055, com endereço profissional no Município de São Paulo, SP, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 
387, Conjunto 71, Itaim Bibi, CEP 04.543-121, e como Secretário o Sr. Filipe Casellato Scabora, brasileiro, 
solteiro, advogado, portador da OAB/SP nº 315.006, com endereço profissional Município de São Paulo, SP, na 
Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 387, Conjunto 71, Itaim Bibi, CEP 04.543-121. Ordem do Dia: (i) aumento 
do capital social da Companhia através da emissão de ações preferenciais; e, (ii) consolidação do Estatuto 
Social. Deliberações: posta em discussão a ordem do dia, por unanimidade de votos dos presentes foram 
aprovadas as seguintes deliberações: (i) aumentar o capital social da Companhia para R$ 7.050.000,00, por 
meio da emissão de 1.050.000 ações preferenciais, sem valor nominal, com prioridade na distribuição de 
dividendos mínimos e sem direito a voto, nos termos dos artigos 12, 17, inciso I, 166 e seguintes da Lei 
nº 6.404/76. Os acionistas, renunciam, neste ato, ao direito de preferência na subscrição proporcional das 
ações preferenciais, previsto no artigo 171 da Lei nº 6.404/76. O acionista Carlos Henrique Aguiar Rodrigues 
Catraio, subscreve, neste ato, 168.860 ações preferenciais, mediante o pagamento de R$ 168.860,00, em 
moeda corrente nacional. O acionista Márcio Issao Fujita, brasileiro, divorciado, economista, RG 16.200.129-0, 
CPF/MF 125.572.808-60, com endereço profissional no Município de São Paulo, SP, na Rua Jandiatuba, 143, 
Conjunto 206, Morumbi, CEP 05.716-150, subscreve, neste ato, 685.120 ações preferenciais, mediante o 
pagamento de R$ 685.120, em moeda corrente nacional. O acionista Arabá Comércio de Bens e Participações 
Ltda., sociedade limitada com sede no Município de São Paulo, SP, na Rua Pedroso de Camargo, 150, Chácara 
Santo Antônio, CEP 04.717-010, inscrita no CNPJ/MF 22.316.857/0001-58, com seus atos constitutivos 
arquivados na JUCESP sob o NIRE 3522911682-4, representada por Roberto Lucas de Oliveira, brasileiro, 
divorciado, administrador de empresas, RG 8.690.135 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 859.133.248-20, 
residente e domiciliado no Município de São Paulo, SP, na Rua João Ramalho, 586, apartamento 193-A, CEP 
05008-001 e Esfir Kan Ghinsbergm, brasileira, separada judicialmente, administradora de empresas, RG 
7.748.744-8 SSP/SP e CPF/MF 036.929.758-05, residente e domiciliada no Município de São Paulo, SP, na 
Rua Maranhão, 730, apartamento 61, CEP 01240-001, conforme procuração lavrada em 22.05.17, no 22º 
Tabelião de Notas de São Paulo, Capital, no Livro 4486, folhas 323, subscreve, neste ato, 196.020 ações 
preferenciais, mediante o pagamento de R$ 196.020,00, em moeda corrente nacional; e, (ii) alterar o Estatuto 
Social da Companhia, conforme Anexo à presente Ata. Consolidação do Estatuto Social: em virtude das 
deliberações acima, decidem os sócios consolidar o Estatuto Social, na forma do Anexo. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, os trabalhos foram suspensos para a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, 
foi lida e aprovada por todos os presentes, representando a totalidade do capital social da Companhia que, em 
seguida, assinaram-na. A presente ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do 
artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 06/02/18. Carlos 
Henrique Aguiar Rodrigues Catraio - Presidente; Filipe Casellato Scabora - Secretário. Acionistas: Carlos 
Henrique Aguiar Rodrigues Catraio; Márcio Issao Fujita; Arabá Comércio de Bens e Participações Ltda. 
Diretores: Carlos Henrique Aguiar Rodrigues Catraio; Márcio Issao Fujita. Visto do advogado: Filipe Casellato 
Scabora - OAB/SP nº 315.006. Autenticação: JUCESP nº 149.701/18-4, em 28/03/18. Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral. BrD - Brasil Distressed Consultoria Empresarial S.A.: Estatuto Social: 
CNPJ/MF 12.164.614/0001-98. I: Nome, Sede e Duração: 1.1 A Companhia tem denominação social de BrD - 
Brasil Distressed Consultoria Empresarial S.A., sociedade por ações de capital fechado, regida pelo 
presente Estatuto Social, nos termos da Lei nº 6.404, de 15/12/76 (Lei das Sociedades por Ações - “LSA”) e 
demais dispositivos legais aplicáveis. 1.2 A Companhia tem sede no Município de São Paulo, SP, na Rua 
Jandiatuba, 143, conjunto 206, Vila Andrade, CEP 05.716-150. 1.3 A Companhia não terá estabelecimentos 
filiais, sendo facultado, sem prejuízo, sua abertura, mediante deliberação da maioria dos Acionistas. 1.4 A 
Companhia tem prazo de duração indeterminado. II: Objeto Social: 2.1 A Companhia tem por objeto 
(i) comercialização, manutenção e recuperação de títulos e/ou contratos vencidos e não pagos (direitos 
creditórios de liquidação duvidosa); (ii) a prestação de serviços de assessoria e consultoria em operações de 
aquisição e recuperação de créditos; (iii) a aquisição de créditos de outras empresas para detenção própria; 
(iv) a administração de bens próprios; (v) a participação em outras sociedades, sejam essas simples ou 
empresárias, nacionais ou estrangeiras; (vi) atividades de intermediação e agenciamento de serviços e 
negócios em geral, para pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras, exceto imobiliários; e (vii) a 
realização de atividades acessórias às ante mencionadas. III: Capital Social: 3.1 O capital social é de 
R$ 7.050.000, dividido em 5.950.000 ações ordinárias sem valor nominal, e 1.050.000 ações preferenciais sem 
valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas. §1º: No caso de aumento de capital, os acionistas terão o 
prazo de 30 dias para exercer o direito de preferência, podendo renunciá-lo expressamente por escrito no 
mesmo ato societário que deliberar mencionado aumento de capital. §2º: As futuras transferências de ações 
serão formalizadas apenas no Livro de Transferência de Ações nominativas, livro este que ficará na sede da 
companhia. A companhia poderá emitir certidão dos assentamentos nos livros de Registro de ações 
nominativas e Transferências de ações nominativas, nos termos do §1º do artigo 100 da LSA, ou emitir Ata 
apresentando a composição acionária da companhia em determinada data. §3º: Dentro do limite do capital 
autorizado, a Diretoria poderá deliberar a emissão de ações preferenciais, bônus de subscrição, de debêntures 
conversíveis, ou não, em ações da companhia e de partes beneficiárias. §4º: As ações da Companhia serão 
ordinárias, com direito de voto, e preferenciais, estas sempre sem direito a voto. Cada ação ordinária 
corresponderá a 01 voto nas deliberações da Assembleia Geral. §5º: As ações preferenciais serão 
inconversíveis em ações ordinárias, e vice-versa, ressalvado o disposto no artigo 111, §1º da LSA. §6º: As 
ações preferenciais terão prioridade no recebimento dos dividendos mínimos obrigatórios, fixados no Estatuto 
Social ou no Acordo de Acionistas da Companhia, participando, em igualdade com as ações ordinárias, nos 
aumentos do capital social decorrentes de incorporação de reservas e lucros. §7º: As ações preferenciais 
participarão em igualdade de condições com as ações ordinárias, na distribuição dos dividendos, quando 
superiores ao percentual mínimo que lhes é assegurado no parágrafo anterior. IV: Assembleia Geral: 4.1 As 
assembleias gerais de acionistas realizar-se-ão: a) obrigatoriamente, uma vez por ano, nos quatro primeiros 
meses seguintes ao encerramento de cada exercício social; b) extraordinariamente, sempre que os interesses 

sociais assim o exigirem, com observância dos preceitos legais. §único: As assembleias gerais de acionistas 
serão convocadas conforme determina a Lei e serão presididas e secretariadas por quem os acionistas 
presentes elegerem. V: Administração: 5.1 A administração da companhia compete à Diretoria, em conjunto 
ou separadamente, com as atribuições estabelecidas pelo presente Estatuto Social. §1º: Todos os membros da 
Diretoria tomarão posse mediante assinatura dos correspondentes termos, permanecendo nos respectivos 
cargos até a efetiva posse de seus sucessores. §2º: A Assembleia Geral deverá fixar a remuneração da 
Diretoria. §3º: A Diretoria poderá abrir mão da remuneração pelo exercício do cargo. 5.2 A Diretoria será 
composta de, pelo menos, 02 membros, sem designação específica, que deverão ser acionistas da 
Companhia, residentes no país. §1º: O mandato da Diretoria será de 03 anos, admitida a reeleição da totalidade 
de seus membros, sem qualquer limitação. §2º: No caso de vacância de algum cargo da Diretoria, o Diretor 
remanescente ocupará o cargo vago até nova eleição. 5.3 São atribuições da Diretoria, por seus membros, 
isolados ou em conjunto (se houver): (i) fixar a orientação geral dos negócios da companhia; (ii) convocar a 
Assembleia Geral de Acionistas; (iii) aprovar as demonstrações financeiras e o relatório da administração da 
companhia e submetê-los à Assembleia Geral de Acionistas; (iv) representação ativa e passiva da companhia, 
em juízo ou fora dele; (v) gestão do movimento financeiro da companhia; e, (vi) elaborar o relatório da 
administração da companhia. 5.4 A eficácia e validade dos atos abaixo relacionados fica condicionada à 
assinatura conjunta de, ao menos, 02 Diretores ou de 01 Diretor e 01 Procurador devidamente constituído: 
(i) nomear procuradores para representar a companhia com outorga de poderes que dependam da aprovação 
dos acionistas representantes da maioria simples do capital social; (ii) onerar, adquirir ou alienar participações 
da companhia em negócios ou sociedades ou em qualquer outro empreendimento;(iii) comprar, vender, 
hipotecar ou de qualquer outra forma onerar ou alienar bens imóveis; (iv) comprar, vender, onerar ou de 
qualquer outra forma alienar bens móveis cujo valor individual ou em conjunto exceda a R$ 1.000.000,00; 
(v) assinar cheques e quaisquer outros documentos financeiros da companhia cujo valor exceda a 
R$ 1.000.000,00, exceto transferências bancárias eletrônicas para cobrir folha de pagamento ou entre contas 
bancárias da companhia, as quais poderão ser realizadas sem restrição; (vi) conceder ou tomar empréstimos 
ou financiamentos cujo valor individual ou em conjunto exceda a R$ 1.000.000,00; (vii) constituir, cindir, 
fusionar, incorporar, dissolver, liquidar ou transformar sociedades subsidiárias; e, (viii) votar em assembleias e/
ou reuniões de acionistas e/ou sócios, bem como tomar qualquer decisão em relação a sociedades subsidiárias 
ou que a companhia detenha alguma participação. §1º: As procurações para representar a companhia com 
outorga de poderes se darão por instrumento público e deverão, em qualquer hipótese, ser outorgadas 
conjuntamente por 02 Diretores, devendo mencionar expressamente os poderes outorgados, com período de 
validade determinado de, no máximo, 02 anos da data de outorga. §2º: Sem prejuízo do quanto disposto no §1º, 
as procurações conferidas para representação da Companhia em juízo poderão ser assinadas por apenas 01 
Diretor, com período de validade determinado de, no máximo, 02 anos da data de outorga. §3º: Em se tratando 
de transações envolvendo valores inferiores a R$ 1.000.000,00, bastará a assinatura de 01 Diretor, 
isoladamente, ou 02 Procuradores, conjuntamente, para eficácia e validade dos atos supra elencados. 
5.5 Qualquer ato praticado por qualquer um dos acionistas, diretores, procuradores, ou empregados que 
envolvam a companhia em obrigações relacionadas a aspectos negociais ou transações que não relacionadas 
aos seus propósitos, tais como fiança, aval ou outras formas de garantia a terceiros, são expressamente 
proibidos e nulos em relação à companhia, a menos que tenham sido prévia e expressamente aprovados, por 
escrito, por Acionistas representando 75% da totalidade das ações ordinárias da companhia.VI: Exercício 
Social, Demonstrações Financeiras e Lucros: 6.1 O Conselho Fiscal, não permanente, composto de 03 
membros efetivos e de igual número de suplentes, com as atribuições previstas em lei, somente funcionará nos 
exercícios em que for instalado por deliberação dos acionistas, obedecido o disposto no artigo 161 da LSA. 
6.2 O exercício social coincidirá com o ano civil. 6.3 A Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária 
proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício, obedecidos os dispositivos legais. §único: 
Os acionistas terão direito a um dividendo obrigatório equivalente à parcela de 30% do lucro líquido ajustado na 
forma do artigo 202 da LSA para cada exercício social. 6.4 Poderão ser levantados Balanços Intermediários, à 
critério da Diretoria ou da Assembleia Geral, por maioria simples, ficando a Diretoria, “ad referendum” da 
Assembleia Geral, autorizada a distribuir dividendos antecipados. 6.5 Por deliberação da Diretoria e 
observadas as disposições legais aplicáveis a companhia poderá pagar aos seus acionistas juros sobre o 
capital próprio. 6.6 A companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia 
Geral de Acionistas determinar o modo da liquidação e indicar o liquidante, obedecidas as formalidades legais. 
§único: Liquidado o passivo, o ativo remanescente, se houver, será distribuído aos acionistas na forma 
determinada em lei. 6.7 Os casos omissos e/ou conflitos decorrentes da interpretação do presente Estatuto 
Social, no que couber, serão resolvidos na forma do Acordo de Acionistas celebrado, conforme artigo 118, §3º 
da LSA. VII: Juízo arbitral: 7.1 A companhia, seus acionistas e diretores obrigam-se a resolver, por meio de 
arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em 
especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus feitos, das disposições contidas na 
LSA, no estatuto social da companhia, bem como nas demais normas aplicáveis. 7.2 A arbitragem será 
conduzida pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, por 3 árbitros, no 
idioma português, e terá sede no Município de São Paulo, onde será proferida a sentença arbitral, devendo 
seguir as regras procedimentais estabelecidas pelo Regulamento de Arbitragem da Centro de Arbitragem e 
Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“Regulamento”) e as demais previstas nesta cláusula, 
prevalecendo, em caso de conflito, as regras aqui dispostas. Os árbitros serão indicados na forma do 
Regulamento. 7.3 Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, SP, para dirimir quaisquer questões relativas à 
arbitragem acima prevista, inclusive referentes à utilização de medidas coercitivas ou cautelares antes da 
instauração da arbitragem, sem que a presente cláusula implique aceitação da via judicial como alternativa à 
arbitragem. VIII: Disposições finais: 8.1 A companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua 
sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral acatar declaração 
de voto de qualquer acionista, signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social, que for 
proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também expressamente 
vedado à companhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de 
preferência à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver 
previsto e regulado em acordo de acionistas. E, por estarem assim justas e pactuadas, assinam as partes o 
presente instrumento em 03 via de igual teor e forma, e para um só efeito. São Paulo, 06/02/18. Acionistas: 
Carlos Henrique Aguiar Rodrigues Catraio; Márcio Issao Fujita; Arabá Comércio de Bens e Participações Ltda. 
Visto do advogado: Filipe Casellato Scabora - OAB/SP nº 315.006.

Página 11São Paulo, quarta-feira, 11 de abril de 2018 Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES



Intelipost Consultoria e Tecnologia de Logística S.A.
CNPJ 19.337.462/0001-27

Demonstrações Financeiras
Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro - (Em Reais)

Ativo Nota 2017 2016
Circulante 2.353.043 1.474.327
 Caixa e Equivalentes de Caixa 5 43.603 20.030
 Contas a Receber 6 1.685.150 876.862
 Impostos a Recuperar 7 137.921 105.189
 Adiantamentos 8 215.186 356.911
 Outros Créditos 8 66.000 66.000
 Despesas Antecipadas 205.183 49.335
Não Circulante 2.737.425 221.188
 Ativo Fiscal Diferido 21 2.464.106 0
 Imobilizado 9 218.620 221.188
 Intangível 10 54.700 0
Total do Ativo 5.090.468 1.695.515

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 2017 2016
Circulante 1.920.020 1.522.248
 Fornecedores 11 312.428 180.034
 Empréstimos e Financiamentos 12 455.769 428.208
 Obrigações Sociais 13 414.166 364.995
 Obrigações Tributárias 14 85.770 80.350
 Outras Contas a Pagar 11 651.887 468.661
Não Circulante 96.023 0
 Provisão para Contingência 15 96.023 0
Patrimônio Líquido 3.074.425 173.266
 Capital Social 16.1 9.725.916 7.225.920
 Prejuízos Acumulados (6.651.491) (7.052.653)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 5.090.468 1.695.515

Nota 2017 2016
Receita de Serviços Prestados 17 7.593.447 3.131.761
Custo dos Serviços Prestados 18 (928.727) (183.116)
Despesas Gerais e Administrativas 18 (3.485.972) (2.853.198)
Despesas com Pessoal 18 (4.539.431) (3.630.996)
Despesas Comerciais 18 (501.162) (561.840)
Outras Receitas (Despesas) 19 (18.940) 11.349
Total Custos e Despesas Operacionais (9.474.232) (7.217.801)

Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios encerrados em 31 de Dezembro (Em Reais)
Nota Capital Social Capital a Integralizar Lucros (Prejuízos) Acumulados Patrimônio Líquido Total

Em 31 de Dezembro de 2015 2.696.061 0 (2.995.510) (299.449)
Prejuízo do Exercício 0 0 (4.057.143) (4.057.143)
Aumento de Capital 0 6.598.876 0 6.598.876
Integralização de Capital 4.529.859 (4.529.859) 0 0
Capital a Integralizar 0 (2.069.017) 0 (2.069.017)
Em 31 de Dezembro de 2016 7.225.920 0 (7.052.653) 173.267
Lucro do Exercício 0 0 401.162 401.162
Resultado Abrangente Total 0 0 0 0
Aumento de Capital 16.2 2.499.996 0 0 2.499.996
Integralização de Capital 0 0 0 0
Capital a Integralizar 0 0 0 0
Em 31 de Dezembro de 2017 9.725.916 0 (6.651.491) 3.074.425

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios encerrados em
31 de Dezembro - Método Indireto (Em Reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Nota 2017 2016
Operacionais

Lucro (Prejuízo) do Exercício 401.162 (4.057.143)
Ajustado por:
Depreciação e Amortização 72.634 39.511
Tributos Diferidos 21 (2.464.106) 0
Provisão para Contingência 96.023 0
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
Contas a Receber de Clientes (808.287) (621.048)
Adiantamentos 141.725 (316.007)
Impostos a Recuperar (32.732) (71.511)
Outros Créditos 0 (66.000)
Despesas Antecipadas (155.848) (49.002)
Fornecedores 132.394 139.156
Obrigações Sociais e Tributárias 54.591 327.768
Partes Relacionadas 0 (525.040)
Outras Contas a Pagar 183.226 299.587
Caixa Líquido das Atividades Operacionais (2.379.218) (4.899.729)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Ativo Imobilizado (61.816) (216.641)
Aquisição de Ativo Intangível (62.950) 0
Caixa Líquido das Atividades Investimentos (124.766) (216.641)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Aumento de Capital 16.2 2.499.996 4.529.859
Captação (Pagamento) de Empréstimos e
Financiamentos 27.561 428.208
Caixa Líquido das Atividades de
Financiamentos 2.527.557 4.958.067

Aumento (Diminuição) de Caixa e
Equivalentes de Caixa 23.573 (158.303)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 20.030 178.333
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 43.603 20.030

Demonstração do Resultado dos Exercícios encerrados em 31 de Dezembro (Em Reais)

Resultado Antes das Receitas e Nota 2017 2016
Despesas Financeiras (1.880.785) (4.086.040)
Receitas Financeiras 20 19.828 143.518
Despesas Financeiras 20 (201.987) (114.621)
Lucro Antes dos Tributos 0 0
Imposto de Renda e Contribuição
Social Diferidos 21 2.464.106 0

Lucro ou (Prejuízo) do Exercício 401.162 (4.057.143)

As Notas Explicativas referentes a estas Demonstrações Financeiras,  bem como o Parecer dos Auditores Independentes, estão à disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia.

Diretoria
Gabriel Vieira Drummond

CFO
Cláudio Florêncio da Silva - Contador - CRC 1SP202492/O-2

REC SS Jaguaré Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 21.807.670/0001-94

Relatório da Diretoria
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2017. A Diretoria

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Ativo Nota 31/12/17 31/12/16 01/01/16
Circulante 265 16 1
Caixa e equivalentes de caixa 3 265 15 1
Tributos a Recuperar 1 1 -

Não circulante 8.535 8.089 -
Adiantamento para aquisição
de ativos 4 8.535 8.089 -

Total do ativo 8.801 8.105 1

Passivo Nota 31/12/17 31/12/16 01/01/16
Circulante 68 17 3
Fornecedores 24 17 3
Partes Relacionadas 5 42 - -
Obrigações tributárias 2 - -

Patrimônio líquido 8.733 8.088 (2)
Capital social 6.a 8.112 12 1
Prejuízos acumulados (49) (24) (6)
Adiantamentos para futuro
aumento de capital 6.b 670 8.100 3

Total do passivo e
patrimônio líquido 8.801 8.105 1

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)
Nota Capital Prejuízos Adiantamento para Patrimônio

explicativa social acumulados  futuro aumento de capital  líquido
Em 31 de dezembro de 2015 (não auditado) 1 (6) 3 (2)
Aumento de capital 6.a 11 - (3) 8
Adiantamentos para futuro aumento de capital 6.b - - 8.100 8.100
Prejuízo líquido do exercício - (18) - (18)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 12 (24) 8.100 8.088
Aumento de capital 6.a 8.100 - (8.100) -
Adiantamentos para futuro aumento de capital 6.b - - 670 670
Prejuízo líquido do exercício - (25) - (25)

Saldos em 31 de dezembro de 2017 8.112 (49) 670 8.733

Despesas operacionais Nota 2017 2016
Despesas Gerais e Administrativas 7 (33) (20)
Outras receitas/despesas 2 -

Prejuízo operacional antes
do resultado financeiro (31) (20)

Resultado financeiro líquido

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercício
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Prejuízo antes do imposto de renda
e da contribuição social (25) (18)

Variações nas contas de ativo e passivo
Tributos a Recuperar - (1)
Fornecedores 7 14
Partes Relacionadas. 42 -
Obrigações tributárias 2 -

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 25 (4)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Adiantamento de aquisição de imóveis (446) (8.089)
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (446) (8.089)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Adiantamento para futuro aumento de capital 670 8.097
Integralização de capital - 11

Caixa líquido proveniente das atividades
de financiamento 670 8.108

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 250 14
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 15 1
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 265 15
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 250 14

Nota 2017 2016
Receitas financeiras 6 5
Despesas financeiras - (3)

Prejuízo antes do IR e da contribuição social (25) (18)
Impostos IRPJ e CSLL diferidos - -

Prejuízo do exercício (25) (18)

Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

2017 2016
Prejuízo do exercício (25) (18)
Outros resultados abrangentes - -

Total dos resultados abrangentes do exercício,
líquido dos efeitos tributários (25) (18)

Angel David Ariaz - Diretor

Bianca Carnicer Micheloni - Contadora - CRC 1SP 253.163/O-7

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2017. A Diretoria.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

REC SS Sabará Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 20.684.154/0001-57

Relatório da Diretoria

As demonstrações financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Ativo Nota 31/12/17 31/12/16 01/01/16
Circulante 206 67 229
Caixa e equivalentes de caixa 3 73 28 222
Contas a receber 4 117 15 -
Créditos diversos 5 13 2
Tributos a Recuperar 11 11 5

Não circulante 10.514 10.784 10.844
Imobilizado 149 152 83
Propriedade para investimentos 5 10.365 10.632 10.761

Total do ativo 10.719 10.851 11.073

Passivo Nota 31/12/17 31/12/16 01/01/16
Circulante 294 334 83
Fornecedores 38 21 34
Partes Relacionadas. 6 139 188 20
Obrigações tributárias 13 10 15
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 81 96 12
Adiantamento de clientes 24 19 2

Não circulante 309 153 -
Impostos Diferidos 11 309 153 -

Patrimônio líquido 7 10.116 10.364 10.990
Capital social 7.a 11.686 11.130 9.366
Prejuízos acumulados (1.570) (1.172) (140)

Adiantamentos para futuro
aumento de capital 7.b - 406 1.764

Total do passivo e patrimônio líquido 10.719 10.851 11.073

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Prejuízo antes do IR e da contribuição social (244) (878)
Ajustes para:
Depreciação e amortização 265 284
Provisão de perda estimada de crédito
de liquidação duvidosa 64 17

Variações nas contas de ativo e passivo
Contas a receber (167) (32)
Créditos Diversos 8 (10)
Tributos a Recuperar - (6)
Fornecedores 17 (13)
Partes Relacionadas (Passivo) (49) 142
Obrigações tributárias 3 (5)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (15) 83
Adiantamento de clientes 5 17

Caixa líquido consumido das atividades operacionais (112) (401)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Baixa de propriedade para investimento 22 (116)
Adições de imobilizado (16) (83)

Caixa líquido aplicado das atividades de investimento 6 (199)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 150 406
Integralização de capital - -

Caixa líquido proveniente das atividades
de financiamento 150 406

Aumento / Diminuição líquido de caixa
e equivalente de caixa 45 (194)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 28 222
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 73 28
Aumento / Diminuição líquido de caixa
e equivalente de caixa 45 (194)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)
Nota Capital Prejuízos Adiantamento para Patrimônio

explicativa  social  acumulados  futuro aumento de capital  líquido
Em 31 de dezembro de 2015 (não auditado) 9.366 (140) 1.764 10.990
Aumento de capital 7.a 1.764 - (1.764) -
Adiantamentos para futuro aumento de capital 7.b - - 406 406
Prejuízo líquido do exercício - (1.032) - (1.032)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 11.130 (1.172) 406 10.364
Aumento de capital 7.a 556 - (406) 150
Adiantamentos para futuro aumento de capital 7.b - - - -
Prejuízo líquido do exercício - (398) - (398)

Saldos em 31 de dezembro de 2017 11.686 (1.570) - 10.116

Nota 2017 2016
Receita operacional líquida 8 1.161 573
Custo operacional 9 (616) (574)
Resultado bruto 546 (1)
Despesas operacionais
Despesa com ocupação (45) (70)
Despesa com pessoal (325) (384)
Despesas Gerais e Administrativas 10 (330) (375)
Depreciação e Amortização (19) (26)
Despesas Tributárias (14) (13)

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

2017 2016
Prejuízo do exercício (398) (1.032)
Outros resultados abrangentes - -
Total dos resultados abrangentes do exercício,
líquido dos efeitos tributários (398) (1.032)

Nota 2017 2016
Outras receitas/despesas (71) (17)

Prejuízo operacional antes do
resultado financeiro (258) (886)

Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras 32 17
Despesas financeiras (17) (9)

Prejuízo antes do IR e da contribuição social (244) (878)
Impostos IRPJ e CSLL diferidos 11 (155) (154)

Prejuízo do exercício (398) (1.032)

Angel David Ariaz - Diretor                                               Bianca Carnicer Micheloni - Contadora - CRC 1SP 253.163/O-7

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
11/04/2018 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: 1.0235.4136052-8 - SED: 10361/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
DOMUS
DEVEDOR(ES): ELIANA DOS SANTOS VIANA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR,
ADM. DE EMPRESAS, CPF: 040.548.638-33, RG: 14.070.291-SSP/SP e OSVALDO
MARTINS VIANA, BRASILEIRO, CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO DE
BENS, ANTES DA LEI 6.515/77, VENDEDOR, CPF: 020.507.225-91, RG: 4.180.807-
1 e seu cônjuge ELENITA DOS SANTOS VIANA, BRASILEIRA, DO LAR, CPF:
020.507.225-91, RG: 1.110.243-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA COSTA BARROS, Nº
2.050, AP 202 (TIPO 3QA), NO 2º ANDAR DO BLOCO 4, EDIFICIO PARQUE
GUARAPIRANGA, RESIDENCIAL PARQUE CIDADE DE SÃO PAULO, NO 26º
SUBDISTRITO VILA PRUDENTE - SÃO PAULO/SP. Com direito de uso de uma vaga
de garagem do tipo ‘’A’’ para guarda de veículo de passeio pequeno, no subsolo.

São Paulo, 11/04/2018.
DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA

Agente Fiduciário

11, 12 e 13/04/2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011285-13.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leila Hassem da Ponte, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) RODRIGO CARRETTI DE QUEIROZ, Brasileiro, Casado, RG 27702478X, CPF 221.135.458-02, Rua
Libero Badaro, 425, 1º andar, Centro, CEP 01009-000,São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum por parte de Sociedade Beneficente São Camilo, cobrando em síntese: a quantia de R$ 32.143,42 (março
de 2013), referente à Nota Fiscal de Serviço n° 00052183, oriunda da prestação de serviços médicos/hospitalares.
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 14 de fevereiro de 2018.                                                                     11e12/04/2018

EDITAL de 1º e 2º Leilão de bem imóvel e para intimação das requeridas APARECIDA MASSARETTI, CPF Nº
030.614.748-38; ROBERTA MASSARETTI, CPF Nº 095.067.778-70, dos coproprietários LAZARO CÂNDIDO
FERREIRA SOBRINHO, CPF Nº 060.771.028-49; ROBERTO BADÔ, CPF Nº 062.922.158-20; ROSANA ANSELMO
MASSARETTI, CPF Nº 691.700.538-04; EUDES HENRIQUE DUARTE, CPF Nº 033.313.018-92, EDSON ANSELMO,
CPF Nº 008.959.768-03, e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Extinção de Condomínio e Alienação
de Bem Comum, promovida por ANTONIA MASSARETTI FERREIRA, CPF Nº 246.140.858-06 e OUTROS, Processo
nº 4004054-74.2013.8.26.0554. A Dra. Adriana Bertoni Holmo Figueira, Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do Foro da
Comarca de Santo André, na forma da Lei, etc...FAZ SABER aos que o presente edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que sob o comando do Leiloeiro Oficial nomeado, Sr. Renato
Morais Faro, matriculado na Jucesp n.º 431, com escritório na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, Centro, São Paulo/
SP e endereço eletrônico faroleiloes@terra.com.br, na forma do art. 879, II, do CPC, regulamentado pelo Provimento
1625/2009, através do gestor judicial homologado pelo Tribunal de Justiça www.faroonline.com.br, levará a efeito o
leilão eletrônico/presencial, sendo que no dia 17/04/18, às 15h00, terá início a 1ª praça e se estenderá por três dias
na modalidade on-line, sendo que no terceiro dia 20/04/18) também serão aceitos lances no modalidade presencial
a partir das 15h00, no auditório sito a Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, Centro, São Paulo/SP, sendo entregue a quem
mais der igual ou acima da avaliação, e, em não havendo licitantes encerrar-se-á as 15:00 horas, abrindo-se a 2ª praça
às 15:01 horas deste mesmo dia somente na modalidade on line, encerrando-se no dia 15/05/18 quando também
serão aceitos lances na modalidade presencial a partir das 15h00 no auditório sito a Rua Silveira Martins, 70, 9º andar,
Centro, São Paulo/SP, para o 2º Leilão, ocasião em que o referido bem será entregue a quem mais der, não devendo
ser aceito lance inferior a 70% da avaliação atualizada. Nos termos do art. 889, I, do CPC, pelo presente edital, fica
intimada a executada, se não intimada pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, e demais  interessados.
CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade ON-LINE e presencial para
o exercício do direito de preferência, sendo que os lances fornecidos presencialmente ou através de sistema eletrônico
do gestor www.faroonline.com.br serão imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do
tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente
registrados no site do gestor. DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA: Caso haja pretensão do exercício do
direito de preferência nos termos do art. 843, §1º, do CPC, o interessado deverá comparecer em leilão presencial para
tanto, a fim de assegurar a igualdade de condições com os demais participantes, e sempre exercerá seu direito com
o diferencial simbólico de R$0,10, a cada lance, até o encerramento do leilão,para possibilitar inserção no sistema,
tendo em vista não haver a possibilidade de se lançar nos moldes do direito de preferência em leilão eletrônico, uma
vez que o sistema não aceita lances de mesmo valor de logins diferentes.DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá
depositar o pagamento imediato do valor do lance vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida através
do site www.bb.com.br (art. 892, do CPC). PARCELAMENTO: De acordo com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC,
os interessados em adquirir o bem de forma parcelada, poderão pedir o parcelamento por escrito, até o início do
primeiro leilão, desde que a proposta não seja inferior ao valor da avaliação, e até o início do segundo leilão,
desde que o valor da proposta não seja inferior à 70% do valor da avaliação), ficando claro que do requerimento
deverá constar oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até
30 meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar
de imóveis. De todas as propostas deverão constar prazo, modalidade, indexador de correção monetária e condições
de pagamento do saldo. Deve, ainda, constar da proposta que o interessado declara estar ciente da multa de 10%
sobre a parcela inadimplida somada às parcelas vincendas (art. 895, §4º), bem como que em caso de inadimplemento
declara estar ciente sobre a possibilidade de o exeqüente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor
em aberto nestes mesmos autos (art. 895, §5º). Observa-se, ainda, que a proposta de pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão
do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até
24 horas após o leilão, através de depósito bancário. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos
pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz. DA ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha
a adjudicar os bens ficará igualmente responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro sobre o valor da avaliação.
DA ARREMATAÇÃO POR CONTA DO CRÉDITO: o credor pode arrematar os bens, oferecendo lance; se vencedor,
e o valor dos bens exceder o seu crédito, depositará, dentro de três (3) dias, a diferença, sob as penas previstas no
artigo 892, §1º, do CPC. DA REMIÇÃO: Na hipótese de remição da execução, nos termos do artigo 826, do CPC, após
a publicação do edital, os devedores pagarão a comissão do gestor judicial de 3% (três por cento), sobre o valor de
avaliação dos bens, para cobertura de todos os dispêndios, acrescido de todos os encargos previstos, devendo
apresentar os pagamentos ao gestor judicial conjuntamente com a petição, fazendo expressa menção à remição da
execução, caso em que não deverá fazer uso do protocolo integrado. ACORDO: Caso haja acordo entre as partes,
após a publicação do edital, será devida a comissão de 3% sobre o valor do acordo por parte do devedor, para
cobertura dos custos do leilão.  FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro
Oficial, na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, Centro - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872 - email:
contato@faroonline.com.br. LOTE ÚNICO: Imóvel localizado na Rua das Maravilhas, 63, Jardim das Maravilhas, Santo
André/SP, matriculado sob o nº 36.132, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Santo André, conforme a seguinte
descrição: um terreno sem benfeitorias que corresponde ao lote �G�, quadra única, situado na Rua Maracaibo,
esquina da Rua das maravilhas, no Jardim das Maravilhas, zona desta cidade, medindo 10m de frente para a rua
Maracaibo, do lado esquerdo de quem olha para o terreno mede 18 metros, onde confina com a Rua das maravilhas;
do lado direito mede 16 metros onde confina com o lote fiscal nº 36, onde se encontra edificado o prédio nº 10 da Rua
Maracaíbo, e nos fundos se acha edificado o prédio nº 55 da Rua das Maravilhas, propriedade de Angelino Pocci,
encerrando área de 180m², contribuinte nº 10.295.035. Da matrícula consta na Av.2, a construção de uma casa
que recebeu o nº 63, da Rua das Maravilhas, esquina com a Rua Maracaibo, 162, com 100m² de área construída.
De acordo com o laudo de avaliação constante dos autos, trata-se de imóvel residencial, com padrão construtivo: Casa/
Padrão Médio. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$332.000,00 (trezentos e trinta e dois mil reais), conforme laudo de avaliação
de fls., constante dos autos, datado de julho/2016. Valor da avaliação corrigido pelo índice do TJ/SP para março/
2018: R$345.075,00 (trezentos e quarenta e cinco mil, e setenta e cinco reais). A avaliação será atualizada até
a data da alienação judicial, de acordo com os índices oficiais. ÔNUS TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais ônus, taxas ou
impostos incidentes sobre o bem correrão por conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do §
único do artigo 130 do CTN, que se sub-rogam sobre o preço dos bens. Será o presente edital, afixado e publicado
na forma da lei.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL - PEDRO VITOR BARBAROTO RIBEIRO

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

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

RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MECANICO DE
AERONAVES, NASCIDO EM GUARULHOS, SP NO DIA (01/09/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO
GUARULHOS, SP, FILHO DE ANTÔNIO CLOVES RODRIGUES E DE LINDINALVA CARDOSO DE
OLIVEIRA. MARIANE MONIQUE DE FREITAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AGENTE DE
AEROPORTO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/06/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALDEMAR SEBASTIÃO DE FREITAS E DE MARINALVA
DE FREITAS.

DANILO RODRIGUES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BANCARIO, NASCIDO EM
SUZANO, SP NO DIA (16/01/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA SILVA E DE MARIA MADALENA RODRIGUES DA SILVA.
BEATRIZ FERIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (12/01/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ANTONIO CARLOS FERIA E DE MEIRE APARECIDA PEREZ FERIA.

JONNATHAN MACHADO OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO CIVIL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/12/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE CICERO ALVES DE OLIVEIRA E DE JUREMA ANDRADE MACHADO.
TATIANE ROMÃO DE ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE RECURSOS
HUMANOS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/09/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ TEIXEIRA DE ARAUJO E DE FRANCINEIDE ROMÃO DE
OLIVEIRA.

DOUGLAS DANTAS DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MECANICO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/02/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ ALVES DOS SANTOS E DE MARIA ELI DANTAS DOS SANTOS. GRACE
DE LOURDES NEVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BABÁ, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (16/04/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
FERNANDO BISPO NEVES E DE JACIRA DE LOURDES SOUSA NEVES.

DIEGO ROBERTO DA SILVA BRANDÃO LEITE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MARCENEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/02/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ ROBERTO BRANDÃO LEITE E DE CELIA MIGUEL DA SILVA LEITE.
REGIANE SILVA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE INJETORA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/01/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDMAR DE OLIVEIRA E DE REGINA LUCIA DE OLIVEIRA.

ALEXANDRE TRINDADE DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
TOPOGRAFIA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/07/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CICERO TRINDADE DA SILVA E DE MARIA JOSÉ DA
SILVA. INGRID SILVA MARTIMIANO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PEDAGOGA, NASCIDA
EM SUZANO, SP NO DIA (10/12/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA FERRAZ DE VASCONCELOS,
SP, FILHA DE MOISES DA SILVA MARTIMIANO E DE VALQUIRIA RIBAS SILVA MARTIMIANO.

LUCAS HENRIQUE DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ATLETA DE FUTEBOL, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/02/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE SILVIO AFRICO DA SILVA E DE SILVANA DE LOURDES LINO DA SILVA. THAIS
ALVES DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ARQUITETA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (22/07/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
SILVIO APARECIDO DE ALMEIDA E DE SILVANA ALVES DE ASSIS.

EUVAL BARBOSA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO FRENTISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/03/1967), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE DURVAL BARBOSA DOS SANTOS E DE MARIA CECILIA DOS SANTOS. IRANI
DOS SANTOS RIBAS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (02/10/1970), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
LUIZ DOS SANTOS RIBAS E DE IZOLINA BARBOSA RIBAS.

CICERO JOSE DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO
EM INHAPI, AL NO DIA (10/12/1953), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE CELINA ROSA DOS SANTOS. HELENICE DOS SANTOS PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM SALVADOR, BA NO DIA (23/06/1964), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ PEREIRA E DE CELINA CAMILO
DOS SANTOS.

BAUMER S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 61.374.161/0001-30 - NIRE 35.300.027.213
Convocação para Assembleia Geral Ordinária

Ficam os acionistas da Baumer S.A. convocados para a Assembleia Geral Ordinária , a ser realizada no 
dia 27 de abril de 2018, às 16h30, na sede social, situada na Avenida Prefeito Antonio Tavares Leite, 181, 
Mogi Mirim - SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (1) exame, discussão e votação do 
Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras previstas em lei, e 
Parecer da Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017; (2) destinação do lucro 
líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (3) fixação da remuneração anual dos membros da 
Diretoria; (4) eleição dos membros do Conselho Fiscal.

Mogi Mirim, 06 de Abril de 2018
Manoel Amaral Baumer - Presidente do Conselho de Administração

CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF 15.115.504/0001-24

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas convocados para a Assembleia Geral Extraordinária da Cristal Pigmentos do Brasil 
S.A. (“Companhia”) a ser realizada no dia 26 de abril de 2018, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, 
localizada no Km 20 da BA-099, Distrito de Abrantes, Município de Camaçari, Estado da Bahia, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: a) 
Gerais: 1. 
documentos: (i) (ii) instrumento de mandato em caso de acionista representado por 
procurador, (iii) 
(iv) 

2. 

www.cristal-al.com.
br www.cvm.gov.br 

 Camaçari, 10 de abril de 2018.
- 

UPJ 26ª a 30ª VARAS CÍVEIS EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1131662-08.2016.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniela Dejuste de Paula, na forma 
da Lei, etc., FAZ SABER a(o) Regine Alice da Silva Prado, que também assinava como Regine Marcelle Trompette, Alice 
Fontaine ou Regine da Silva Prado; Espólio de Augusto Cincinato de Almeida Lima e Espólio de Helena Margarida Borelli de 
Almeida Lima, que Thiago Felipe Vale e Milena Moraes Soares Maia ajuizaram ação de adjudicação compulsória, objetivando a 
outorga da escritura definitiva do apto. 41 e a vaga de garagem nº 17 do Edifício Santa Rosa de Lima, à Rua Aureliano Coutinho 
nº 382, transcrição nº 19.742, 2º CRI/SP, devidamente quitado. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital de citação 
para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, conteste o feito sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial 
em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                       [10,11] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do 
PROC. Nº 1062315-92.2017.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda 
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Cynthia Thomé, na forma da Lei, etc. Faz saber A TERCEIROS INTERESSADOS 
NA LIDE que a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB ajuizou em face de Gilson Baptista, RG nº 
8.712.634 SSP/SP, CPF nº 049.290.476-68, ação de Desapropriação, objetivando a integralidade do imóvel localizado na Alameda 
Barão de Piracicaba nº 274/274-A, Campos Elíseos, São Paulo, matrícula nº 60.137 do 2º CRI/SP, contribuinte nº 008.037.0022-9, 
declarado de interesse social pelo Decreto Municipal nº 57.680, de 04.05.17, alterado pelo Decreto Municipal nº 57.897, de 
19.09.2017.E para levantamento dos depósitos efetuados e demais,expede-se o presente edital com o prazo de 10dias contados a 
fluir da 1ªpublicação no D.J.E,nos termos do art.34 do Decreto Lei 3365/41. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. [10,11] 

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1022757-06.2016.8.26.0003 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Rescisão / Resolução Requerente: Comunidade Religiosa João Xxiii Requerido: Tamine Calixto
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022757-06.2016.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo
Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TAMINE CALIXTO, Brasileiro, CPF 128.375.498-35,
Rua Paracatu, 789, Parque Imperial, CEP 04302-022, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de Comunidade Religiosa João Xxiii, com o seguinte objeto: Rescisão do
Contrato de Concessão Onerosa de Jazigo, bem como todas as avenças existentes entre as partes, decorrentes
de tal contrato, retorno do referido jazigo ao pleno domínio e disposição da autora com eventual imissão na
posse; autorizar a autora a proceder a desocupação do jazigo com a remoção dos restos mortais ali existentes
para outro local comum do cemitério, a disposição de seus familiares, correndo as despesas de exumação
por conta exclusiva da ré e demais cominações legais. 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
03 de abril de 2018. 10  e 11/04

BRANAVE S/A. TRANSPORTES FLUVIAIS
C.N.P.J/MF.: 93.032.738/0001-11 - N.I.R.E:- 35.300.132.289

CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
São convocados os Senhores Acionistas desta Sociedade, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a 
ser realizada no dia 27 de abril de 2018, às 10:00 horas na sede social na Avenida Paulista, 460 – 18º Andar, São 
Paulo, Capital, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação das Demonstrações Financeiras e 
Balanços Patrimoniais encerrados em 31.12.2017; b) Fixação dos honorários da Diretoria; c) Outros assuntos do 
interesse geral. As Demonstrações Financeiras e os Balanços Patrimoniais estão a disposição dos acionistas na 
sede social. São Paulo, 27 de março  de 2018. RONALDO ANDRES JEFFREY SMITH

CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

PROCESSO Nº 1102569-05.2013.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 28ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Gilda Vasconcelos Límpias, CPF 321.373.468-34, que Ida
Nunes dos Santos ajuizou uma Ação de Procedimento Comum, tendo como corréus Lea
Galdi do Nascimento e outros, objetivando declarar nula e de nenhum efeito a venda
efetuada pelos requeridos Humberto e s/m Gilda ao requerido André, do imóvel situado
à Rua João Oliveira Salgado, nº 74, Jardim Peri, lote 36 da quadra nº 132, Jardim Peri,
8º Subdistrito Santana, com área de 250,00m², contribuinte 127.185.0008-4, dado em
garantia da dívida da devedora Lea, como fiança em contrato de locação ainda vigente;
condenando-os 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, conteste, sob pena de ser considerada revel e presumirem-se
verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC), sendo
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 §, IV). Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei.          B 11 e 12/04

Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1066065-61.2017.8.26.0002. A Dra. Claudia Carneiro
Calbucci Renaux, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro/SP.
Faz Saber a Ana Paula Saad Chiaradia ou Ana Paula Saad Moreira, CPF 081.441.297-
17, que Botanique Hotel Gourmand S.A., ajuizou uma Ação com Procedimento Comum,
tendo como corréu Ercio José Della Libera Júnior ou Ersio Della Libera, objetivando
condenar os réus ao pagamento de R$ 18.080,39 (junho/2017), corrigidos monetariamente,
bem como a 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, 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 em caso de revelia (art. 257 - IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, 21 de março de 2017.          B 11 e 12/04

Edital Processo 1031968-76.2017.8.26.0053 - Conhecimento - Terceiros Interessados -
Desapropriação - Levantamento dos Depósitos Efetuados - Fazenda Pública FAZ SABER
A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO move uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL
3.365/1941 de Desapropriação contra espólio de Eunice de Lima Gomes, Rone Carlos
Pereira Gomes, Elizabeth Pereira Gomes Pinheiro e Douglas Marcelo Pinheiro, objetivando
a área de 194,06m², concernente à totalidade do imóvel situado na Rua Augusto José
Pereira, nº 309, Jardim Maristela, São Paulo/SP, contribuinte nº 107.216.0025-4,
declarados de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, datado de 09.05.07.
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 15 de março de 2018.           B 11 e 12/04

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS
AUTOS DE INTERDIÇÃO DE LUIZ ROMÃO, REQUERIDO POR JOSÉ
ROMÃO – PROCESSO Nº1007939-94.2017.8.26.0009. A MM. Juíza de
Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII -
Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. Marília Carvalho Ferreira de Castro,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 18/12/
2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de LUIZ ROMÃO, CPF 293.976.428-
04, declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil e nomeado como CURADOR, em caráter DEFINITIVO, o Sr.
José Romão. O presente edital será publicado por três vezes, com
intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de março de 2018.

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL ARRECADADO E AVALIADO NOS AUTOS DA INSOLVÊNCIA DE
ESPÓLIO de ADIB ASSAD IBRI POR SEU INVENTARIANTE Marcelo Adib Ibri  E MARIA ELIZABETH SAYEG IBRI
Processo nº 0128274-32.2007.8.26.0100. A Dra. Adriana Bertier Benedito, Juíza de Direito da 36ª VARA DE CÍVEL
DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO, na forma da lei, etc.. Faz Saber, aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam se os autos nº 0128274-32.2007.8.26.0100,
relativamente à Insolvência de ASSAD IBRI POR SEU INVENTARIANTE  Marcelo Adib Ibri  E MARIA ELIZABETH
SAYEG IBRI, tendo sido designado leilão público eletrônico/presencial do bem abaixo descrito, que será encerrado
no dia 08 de  maio de 2018, às 14:30horas, no sítio eletrônico www.faroonline.com.br, concomitantemente ao leilão
físico/presencial designado para o mesmo dia e horário que será realizado na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar,
auditório Sylvio de Lima Faro, Centro, São Paulo, SP, onde e quando será feita a venda pelo maior lance oferecido
desde que superior ao valor da avaliação, ficando o maior lance recebido abaixo do valor da avaliação condicionado
à posterior homologação pelo MM. Juízo responsável. O leilão eletrônico em questão terá início em 18/04/2018 às
14:30 horas, a partir de quando serão aceitos lances de interessados previamente cadastrados no site
www.faroonline.com.br. Pelo presente edital fica intimado o proprietário e demais interessados, se não intimados
pessoalmente ou na pessoa de seus advogados. Os participantes do leilão via Internet concorrerão em igualdade de
condições com os participantes do leilão físico/ presencial. O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Ronaldo Sérgio
Montenegro Rodrigues Faro, inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 191, à quem será devida pelo
arrematante a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance. LOTE 01:. Um conjunto nº 141, localizado
no 14º andar do Condomínio Edifício Morumbi Medical Center, situado à rua José Jannarelli, 199, Vila Progredior, 13º
Subdistrito Butantã, com área útil de 51,78 m², área comum ( inclusive 02 vagas indeterminadas) de 61,02 m², área ideal
de 112,79 m², correspondendo-lhe no terreno do condomínio uma fração ideal de 0,9578%, devidamente registrado
junto ao 18º CRI da Capital sob matrícula nº 143.334, e cadastrado junto a municipalidade sob contribuinte nº
101.413.0228-2. VALOR DA AVALIAÇÃO atualizada para fevereiro de 2018: R$ 525.444,44, conforme laudo de
avaliação de fls., constante dos autos. OBS 01: Consta na Av 06 da Matrícula 143.334 penhora da metade ideal do
imóvel pertencente a Adib Assad Ibri, oriunda da ação Monitória em trâmite perante a 7ª Vara Civel do Foro Central,
processo nº 0128274-32.2007. OBS 02: O imóvel será vendido �ad corpus� e no estado em que se encontra.Conforme
constou no despacho de fls não serão aceitos lances abaixo do valor de R$ 402.865,25, sem desoneração de tributos,
mas com abatimento da dívida condominial. Obs 03: Em consulta ao site da prefeitura consta dívida ativa de IPTU/
taxa de lixo  para o período de 2004/2015 que perfaz o montante de R$ 53.759,86 para a data de 20/02/2018. Ainda
em consulta ao site consta em aberto o IPTU do ano de 2017 que perfaz o montante de R$ 2.247,90 também para
20/02/2017.  LOTE 02: Um veículo marca GM, modelo Celta, ano/modelo 2002/2003, cor prata, placas DGJ 7733,
Osasco/SP, Renavan 796768641, chassi 9BGRD48X03G156207, movido a gasolina, pintura com pequenos riscos,
parte interna em regular estado de conservação, pneus em regular estado, veículo parado a mais de dois anos,
segundo o aludo para a avaliação foi considerado ainda o valor médio de compra no mercado, bem como estado de
conservação, obsoletismo, oferta e procura. VALOR DA AVALIAÇÂO: R$ 14.500,00 ( quatorze mil e quinhentos reais).
PAGAMENTO: PARA O IMÓVEL: Serão aceitos lances para pagamento à vista e a prazo: À vista: Pagamento
do valor total da arrematação em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do encerramento do leilão,
através de guia de depósito judicial no Banco do Brasil em favor do juízo da 36ª Vara Civel da Comarca da
Capital de São Paulo ou 25% no ato e o restante em até 03 dias. A prazo: 25% (vinte e cinco  por cento) do valor
total da arrematação em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do encerramento do leilão, através
de guia de depósito judicial no Banco do Brasil em favor do juízo da  36ª Vara de Cível da Comarca da Capital
de São Paulo e o restante em até 05 ( cinco) parcelas mensais e sucessivas corrigidas com base na tabela
do Tribunal de Justiça/SP. O maior lance será o vencedor, independente da forma de pagamento (à vista ou
a prazo). Para o lote 02 ( veículo) serão aceitos somente lances para pagamento à vista. Cumpre informar, que
em caso de pagamento parcelado a carta de arrematação só será expedida com a comprovação do pagamento da
última parcela.O comprador pagará o produto da arrematação mais 5% de comissão ao leiloeiro de acordo com a Lei.
E para que produza os seus jurídicos efeitos de direito, é expedido o presente edital, será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.
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26ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP. Edital de Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1054785-61.2015.8.26.0100.
O Dr. Felipe Albertini Nani Viaro, Juiz de Direito da 26ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a
ALUMIPACK IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita sob o CNPJ nº 09.519.231/0001-80, na
pessoa de seu representante legal FERNANDO AUGUSTO MAURÍCIO DE MELO, CPF/MF. 052.442.539-
64, que BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A atual razão social CCB BRASIL - CHINA
CONSTRUCTION BANK (BRASIL) MÚLTIPLO S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial,
para cobrança de R$ 160.336,07 (03/06/2015), referente ao saldo devedor da Cédula de Bancário nº 1207263.
Estando os executados em lugar ignorado, expede-se o edital para que em 03 dias, pague o débito atualizado,
podendo, no prazo de 15 dias, opor embargos, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente,
poderá comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o pagamento em até seis
parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir após os 20 dias, ficando advertida de
que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da lei. São Paulo, 10 abril de 2018. 11 e 12/04

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº: 0170961-53.2009.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento Comum
- Indenização por Dano Material Requerente: ACM Comércio e Distribuição de Areia Ltda Requerido:
Rodoviario Trans Oeste Limitada EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº
0170961-53.2009.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). Jane Franco Martins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rodoviário Trans Oeste Limitada,
CNPJ 04.729.320/0001-38, na pessoa de seu representante legal, que ACM Comércio e Distribuição de
Areia Ltda, lhe ajuizou uma Indenização por Dano Material, objetivando o recebimento da quantia de R$
25.000,00 por danos materiais, requerendo ainda, a quantia de R$ 720.000,00 referentes a lucros cessantes.
Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e
para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de abril de 2018. 10  e 11/04

São Paulo, quarta-feira, 11 de abril de 2018Página 12 Jornal O DIA SPATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES


