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Aos Acionistas: A administração da Voltalia São Miguel do Gostoso Participações S.A., em atendimento às dispo-

relativa às contas ora apresentadas está à disposição dos senhores acionistas, a quem a Diretoria terá o prazer de 
prestar os esclarecimentos adicionais necessários. A Companhia: A Voltalia São Miguel do Gostoso Participações 
S.A. (Companhia), sociedade por ações constituída em 13/02/2014. A Companhia tem por objeto a participação 
direta ou indireta em sociedades organizadas sob qualquer natureza jurídica. O capital social da Companhia é de 
146.429.114 ações sem valor nominal, com preço de emissão de R$1,00 cada. As controladas têm por objeto a 
estruturação, o desenvolvimento, a implantação, a geração e a exploração de empreendimento de energia elétrica 
por fonte eólica a ser desenvolvido nos parques eólicos denominados Carnaúba, Santo Cristo, Reduto e São João. 
As controladas entraram em operação de teste em maio de 2017 e suas necessidades de caixa são cobertas por 

diretas e indiretas detidas são as seguintes: 
Controladas indiretas Consolidação % Participação 2017

Integral 100,00%
Integral 100,00%
Integral 100,00%
Integral 100,00%

Operação Comercial:
-

-

-

-

para entrada em operação.
Desempenho Econômico-Financeiro 2017

Controladora Consolidado
Ativo circulante 68.412 13.746
Ativo não circulante
Total do ativo 284.926 522.328
Caixa e equivalentes de caixa 2 2.692
Passivo circulante 83.396 124.389
Passivo não circulante 48.643
Patrimônio líquido

(1.048) (1.048)
Finalmente, queremos deixar consignados nossos agradecimentos aos acionistas, colaboradores, seguradoras, 

das atividades da Companhia.
Rio de Janeiro/RJ, 06/02/2018. 

Aurélien Patrick Maudonnet – Diretor Administrativo-Financeiro

Voltalia São Miguel do Gostoso Participações S.A.

Relatório da Administração

Balanço Patrimonial 
(Em milhares R$)

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Ativo Circulante 68.412 57.299 13.746 30.880
Caixa e equivalentes de caixa 2 8.039 2.692 21.743
Contas a receber – – 7.438
Adiantamento a fornecedores 116 116 1.371 662
Despesas a apropriar – – 1.076
Dividendos a receber – –
Outros ativos 809 732 1.793 1.703
Mútuo a receber - Partes relacionadas 62.920 44.823 – –
Não circulante 216.514 216.462 508.582 479.728

2.487 – 20.419 –
Investimentos 214.027 212.002 – –
Adiantamento para futuro 
  aumento de capital – 4.460 – –
Imobilizado – – 474.014
Intangíveis – – 14.149
Total do ativo 284.926 273.761 522.328 510.607
Passivo Circulante 83.396 65.308 124.389 86.807
Fornecedores 30 36 21.784 3.284

– – 16.239
Mútuos com partes relacionadas 76.200 76.200
Debêntures 4.984 4.984
Impostos e contribuições 48 26 1.761 1.730
Outras obrigações – – 2 –
Conta a pagar com partes relacionadas – – 1.737 307
Dividendos a pagar 2.134 2.134 2.134 2.134
Não circulante 48.643 54.518 245.053 269.866

– – 194.186 214.277
Mútuos com partes relacionadas – –
Debêntures 48.343 48.343
Adiantamento para futuro 
  aumento de capital – 310 – 310
Outras obrigações – 2.279 1.071
Total passivo 132.039 119.826 369.442 356.673
Patrimônio líquido 152.886 153.935 152.886 153.935
Capital social 146.429 146.429 146.429 146.429
Reserva de lucro
Prejuízos acumulados (1.048) – (1.048) –

Total do passivo e patrimônio líquido 284.926 273.761 522.328 510.607

Reservas de lucros Lucro (Prejuízos)
acumuladosCapital social Reserva legal Reserva de lucros Total Total 

Saldos em 31 de dezembro de 2015 145.909 74 579 653 – 146.562
Aumento de capital – – – –

– – – – 8.987 8.987
Destinação do lucro: Constituição de reserva legal – 449 – 449 (449) –
Dividendo mínimo obrigatório – – – – (2.134) (2.134)

– – 6.403 6.403 (6.403) –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 146.429 523 6.982 7.506 – 153.935
Prejuízo do exercício – – – – (1.048) (1.048)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 146.429 523 6.982 7.506 (1.048) 152.886

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Receita operacional líquida – – 67.621 62.186
Custo dos serviços – – (16.905) (5.632)
Resultado bruto – – 50.716 56.555
Despesas administrativas (136) (660) (10.900)
Outras receitas e despesas (80) (118) (2.417) 3.393
Resultado das participações societárias – –
Lucro antes do resultado

4.827 14.909 37.399 50.983
(11.321) (12.216) (36.612) (40.149)

Fluxo de caixa das atividades Controladora Consolidado
  operacionais 2017 2016 2017 2016

(1.048) 8.987 1.031
Ajustes para reconciliar o lucro líquido 
  com recursos provenientes das 
  atividades operacionais
Resultado em equivalência patrimonial – –

  de juros 13.079 – 34.307 22.046
Penalidades contratuais - Provisão – – – 1.070
Receita não faturada – Provisão – – (814) –
Depreciação e amortização – – 10.233 13
Variacões em:  (Aumento) / redução
  em adiantamento a fornecedores – (709) (91)
(Aumento) / redução nas despesas 
  a apropriar (circulante) – – (1.032)
(Aumento) / redução no contas a receber                     – – (1.743) (449)
Aumento / (redução) em dividendos 
  a receber (976) (3.074) – –
Aumento / (redução) em outros ativos (78) (90) (696)
Aumento / (redução) em fornecedores 11
Aumento / (redução) em adiantamento
  de clientes – – 2 –
Aumento / (redução) em impostos 
  e contribuições 21 (6) (102)
Aumento / (redução) em outras 
  obrigações – 2.023 1

  atividades operacionais 6.005 (10.324) 63.307 32.620
– – (18.731) (43.623)

Juros pagos sobre operações 
  intercompany (1) – (1) –
Juros pagos sobre debêntures – –
IR e CS pagos – – (1.993)
Caixa líquido aplicado (gerado) 
  das atividades operacionais 1.468 (10.324) 38.046 (13.108)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
(Aumento) / redução em investimentos 3.018 (49.981) – –
AFAC Controladas 4.460 – – –
Aquisições / (baixa) de intangível – – (161) –
Aquisições de imobilizado – –
Caixa aplicado (gerado) nas 
  atividades de investimento 7.478 (49.981) (18.668) (5.692)

Financiamento com partes relacionadas    (6.676) 12.326 7.244
Pagamento de debêntures

– – (23.039)
(2.487) – (20.419) –

AFAC (310) (4.100) (310) 310
Dividendos pagos – (439) – (439)
Aumento de capital social – –
Caixa aplicado (gerado) das 

(16.984) 67.647 (38.428) 19.639
Aumento (redução) em caixa e 
  equivalentes de caixa (8.037) 7.342 (19.051) 838
Caixa e equivalentes de caixa 
  no início do exercício 8.039 697 21.743
Caixa e equivalentes de caixa 

2 8.039 2.692 21.743
Aumento (redução) em caixa e 
  equivalentes de caixa (8.037) 7.342 (19.051) 838

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016

 (1.048) 8.987 (1.048) 8.987

Resultado abrangente do exercício (1.048) 8.987 (1.048) 8.987

Demonstração dos Resultados Abrangentes (Em milhares de reais)6.294 431
(5.875) (5.922) (36.368) (39.719)

Resultado antes dos tributos
  sobre o lucro (1.048) 8.987 1.031 11.265
IR e CS – – (2.080) (2.278)
Prejuízo líquido do exercício  (1.048) 8.987 (1.048) 8.987
Prejuízo líquido básico e diluído por ação (em R$) (0,0072) 0,0614

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)

Demonstração dos Resultados
(Em milhares R$)

Voltalia São Miguel do Gostoso I Participações S.A.
CNPJ/MF nº 21.278.819/0001-95

Relatório da Administração
Aos Acionistas: A administração da Voltalia São Miguel do Gostoso I Participações S.A., em atendimento às dispo-
sições legais e estatutárias pertinentes, apresenta o relatório da administração e as demonstrações financeiras da 
Companhia relativos ao exercício de 2017, acompanhadas das Demonstrações financeiras. Toda a documentação 
relativa às contas ora apresentadas está à disposição dos senhores acionistas, a quem a Diretoria terá o prazer de 
prestar os esclarecimentos adicionais necessários. A Companhia: A Voltalia São Miguel do Gostoso I Participa-
ções S.A. (Companhia ou Controladora), é uma sociedade por ações constituída em 03/09/2014. A Companhia tem 
por objeto a participação direta ou indireta em sociedades organizadas sob qualquer natureza jurídica. O capital 
social da Companhia é de 146.813.202 ações sem valor nominal, com preço de emissão de R$1,00 cada. As con-
troladas indiretas têm por objeto a estruturação, o desenvolvimento, a implantação, a geração e a exploração de 
empreendimento de energia elétrica por fonte eólica a ser desenvolvido nos parques eólicos denominados Carnaú-
ba, Santo Cristo, Reduto e São João.  As controladas entraram em operação de testes em maio de 2017 e em ope-
ração em julho de 2017 e suas necessidades de caixa são cobertas por intermédio do empréstimo firmado junto ao 
BNDES e das receitas advindas de suas operações. As participações diretas e indiretas detidas são as seguintes: 
Controlada direta Consolidação % Participação 2017
Voltalia São Miguel do Gostoso Participações S.A. Integral 100,00%
Controladas indiretas (controladas diretas da controlada 
  Voltalia São Miguel do Gostoso Participações S.A.) Consolidação % Participação 2017
Usina de Energia Eólica Reduto SPE S.A. Integral 100,00%
Usina de Energia Eólica Santo Cristo SPE S.A. Integral 100,00%
Usina de Energia Eólica Carnaúba SPE S.A. Integral 100,00%
Usina de Energia Eólica São João SPE S.A. Integral 100,00%
Operação Comercial: A Usina de Energia Eólica Santo Cristo SPE S.A. entrou em fase de teste em 20/05/2017, 
conforme despacho ANEEL 1.392 de 19/05/2017. Em 17/06/2017, entrou em operação comercial, conforme despa-
cho ANEEL 1.726 de 16/06/2017. No dia 27/06/2017, foi recebido a autorização técnica do fornecedor das turbinas, 
para entrada em operação. A Usina de Energia Eólica Reduto SPE S.A. entrou em fase de teste em 20/05/2017, 

conforme despacho ANEEL 1.392 de 19/05/2017. Em 17/06/2017, entrou em operação comercial, conforme despa-
cho ANEEL 1.724 de 16/06/2017. No dia 27/06/2017, foi recebido a autorização técnica do fornecedor das turbinas, 
para entrada em operação. A Usina de Energia Eólica Carnaúba S.A. entrou em fase de teste em 20/05/2017, con-
forme despacho ANEEL 1.392 de 19/05/2017. Em 20/06/2017, entrou em operação comercial, conforme despacho 
ANEEL 1.725 de 16/06/2017. No dia 27/06/2017, foi recebido a autorização técnica do fornecedor das turbinas, 
para entrada em operação. A Usina de Energia Eólica São João S.A. entrou em fase de teste em 20/05/2017, con-
forme despacho ANEEL 1.392 de 19/05/2017. Em 20/06/2017, entrou em operação comercial, conforme despacho 
ANEEL 1.735 de 19/06/2017. No dia 27/06/2017, foi recebido a autorização técnica do fornecedor das turbinas, 
para entrada em operação.

2017
Desempenho Econômico-Financeiro Controladora Consolidado
Ativo circulante 2.141 13.752
Ativo não circulante 153.131 508.582
Total do ativo 155.272 522.334
Caixa e equivalentes de caixa 3 2.695
Passivo circulante 2.214 124.466
Passivo não circulante – 244.810
Patrimônio líquido 153.058 153.058
Lucro (prejuízo) do exercício findo em 31/12/2017 (1.152) (1.152)
Finalmente, queremos deixar consignados nossos agradecimentos aos acionistas, colaboradores, seguradoras, 
usuários, agentes financeiros e do Setor Elétrico e a todos que direta ou indiretamente colaboraram para o êxito 
das atividades da Companhia.

Rio de Janeiro/RJ, 06/02/2018.
Aurélien Patrick Maudonnet 

Diretor Administrativo-Financeiro.

Balanço Patrimonial 
(Em milhares R$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Ativo Circulante 2.141 2.177 13.752 30.923
Caixa e equivalentes de caixa 3 41 2.695 21.783
Contas a receber – – 7.438 5.695
Adiantamento a fornecedores 2 2 1.373 664
Despesas a apropriar – – 452 1.076
Dividendos a receber 2.134 2.134 – –
Outros ativos 2 – 1.794 1.703
Não circulante 153.131 154.245 508.582 479.728

– – 20.419 –
Mútuos - Partes relacionadas 245 – – –
Despesas antecipadas – – – –
Investimentos 152.886 153.935 – –
Adiantamento para futuro 
  aumento de capital – 310 – –
Imobilizado – – 474.014 465.422
Intangíveis – – 14.149 14.305
Total do ativo 155.272 156.422 522.334 510.650

Passivo Circulante 2.214 2.212 124.466 86.884
Fornecedores 17 18 21.800 3.301
Contas a pagar - Partes relacionadas – – 1.737 307
Mútuos - Partes relacionadas – – 76.200 57.980
Empréstimos com terceiros – – 15.787 16.239
Debêntures – – 4.984 5.132
Impostos e contribuições 3 – 1.764 1.730
Dividendos a pagar 2.194 2.194 2.194 2.194
Não circulante – – 244.810 269.556
Debêntures – – 48.343 54.208
Empréstimos com terceiros – – 194.186 214.277
Outras obrigações – – 2.281 1.071
Patrimônio líquido 153.058 154.210 153.058 154.210
Capital social 146.813 146.813 146.813 146.813
Reserva de lucro 6.245 7.397 6.245 7.397
Total do passivo e patrimônio líquido 155.272 156.422 522.334 510.650

Reservas de Lucro
Capital social Reserva Legal Reserva de Lucros Total Prejuízos Acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2015 146.812 55 579 634 – 147.446
Aumento de capital 1 – – – – 1
Lucro do exercício – – – – 8.870 8.870
Destinação do lucro: Constituição da reserva legal – 443 – 443 (443) –
  Dividendo mínimo obrigatório – – – – (2.107) (2.107)
  Lucros retidos a deliberar – – 6.320 6.320 (6.320) –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 146.813 498 6.899 7.397 – 154.210
Prejuízo do exercício – – – – (1.152) (1.152)
Absorção de prejuízos – – (1.152) (1.152) 1.152 –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 146.813 498 5.747 6.245 – 153.058

Fluxo de caixa das atividades Controladora Consolidado
  operacionais 2017 2016 2017 2016
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e CSLL (1.152) 8.870 928 11.148
Ajustes para reconciliar o lucro líquido 
  com recursos provenientes das 
  atividades operacionais
Resultado em equivalência patrimonial 1.048 (8.897) – –

  Provisão de juros – – 34.229 22.046
Penalidades contratuais - Provisão – – – 1.070
Receita não faturada – Provisão – – (814) –
Depreciação e amortização – – 10.233 13
Variacões em: (Aumento) / redução 
  em adiantamento a fornecedores – – (709) (91)
(Aumento)/redução nas despesas 
  a apropriar (circulante) – – 624 (1.032)
(Aumento)/redução no contas a receber – – (1.743) (388)
(Aumento)/redução em dividendos a receber         – (1.695) – –
Aumento/(redução) em outros ativos (1) – (91) (756)
Aumento/(redução) em fornecedores (1) 17 18.498 603
Aumento/(redução) em impostos 
  e contribuições 2 – (53) (103)
Aumento/(redução) em outras 
  obrigações – (10) 2.022 1
Recursos provenientes das 
  atividades operacionais (105) (1.805) 63.194 32.511

– – (18.731) (43.623)

IR e CS pagos – – (1.993) (2.105)
Juros pagos sobre debêntures – – (4.537) –
Recursos líquidos provenientes
  das atividades operacionais (105) (1.805) 37.934 (13.217)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
(Aumento) / redução em investimentos – 1.614 – –
Aquisições / (baixa) de intangível – – (161) –
Aquisições de imobilizado – – (18.507) (5.694)
Recursos aplicados nas atividades 
  de investimento – 1.614 (18.668) (5.694)

Financiamento com partes relacionadas (245) (28) 12.614 7.216
Pagamento de debêntures – – (7.511) 59.339
Empréstimos – – (23.039) (47.334)
Dividendos pagos – (128) – (128)

– – (20.419) –
AFAC 310 (310) – –
Aumento de capital – 1 – 1
Caixa proveniente das atividade

65 (465) (38.354) 19.094
Aumento (redução) em caixa e 
  equivalentes de caixa (38) (656) (19.088) 181
Caixa e equivalentes de caixa 
  no início do exercício 41 697 21.783 21.602
Caixa e equivalentes de caixa 

3 41 2.695 21.783
Aumento (redução) em caixa e 
  equivalentes de caixa (38) (656) (19.088) 181

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Receita operacional líquida – – 67.621 62.186
Custo dos serviços – – (16.905) (5.632)
Resultado bruto – – 50.716 56.555
Despesas operacionais
Despesas administrativas (83) (89) (10.938) (9.054)
Outras receitas e despesas (30) (33) (2.492) 3.360
Resultado das participações societárias (1.048) 8.987 – –
Lucro/(prejuízo) antes do resultado 

(1.162) 8.865 37.286 50.861
(2) - (36.606) (40.150)
11 5 248 436

Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016

Lucro/(prejuízo) do exercício (1.152) 8.870 (1.152) 8.870

Resultado abrangente do exercício (1.152) 8.870 (1.152) 8.870

Demonstração dos Resultados Abrangentes (Em milhares de reais)9 5 (36.358) (39.714)
Resultado antes dos tributos
  sobre o lucro (1.152) 8.870 928 11.148
IR e CS – – (2.080) (2.278)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (1.152) 8.870 (1.152) 8.870
Lucro (prejuízo) por ação (em R$) (0,0078) 0,0604

Demonstração dos Resultados
(Em milhares R$)

IMÓVEIS EM LEILÃO
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

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

PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 11/05/2018 HORÁRIO: DAS 12:30 AS 12:45h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-SÃO
PAULO/SP

Contrato: 1.0239.4121378-6 - SED: 10319/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
DOMUS
DEVEDOR(ES): FLAVIO ALBANO CONTRERAS, BRASILEIRO, CASADO NO REGIME
DA COMUNHAO UNIVERSAL DE BENS, NA VIGENCIA DA LEI 6.515/77, PRODUTOR
TIPO GRAFICO, CPF: 105.250.948-73, RG: 13.022.285-SSP/SP e seu cônjuge
MARIANGELA IRACLIS BOUCOUVALAS CONTRERAS, BRASILEIRA, DO LAR, CPF:
142.159.458-79, RG: 10.348.314-7-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA JOSÉ JARDIM DA
SILVEIRA, Nº 140, APTO 62, 6º ANDAR, MORADA MARAJOARA II, 29º SUBDISTRITO
SANTO AMARO - SÃO PAULO/SP. Descrição: Com a área privativa de 58,00m2, a
área de garagem de 23,215m2, correspondente a 1 vaga indeterminada na garagem e
área comum proporcional de 24,81m2, perfazendo a área total construída de 106,025m2,
correspondendo-lhe a fração ideal de 1,8193% no terreno.

Contrato: 1.0235.4129072-4 - SED: 10328/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
DOMUS
DEVEDOR(ES): VANDERLEI LANDI, BRASILEIRO, CASADO PELO REGIME DA
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.515/77,
COMERCIANTE, CPF: 032.752.038-86, RG: 6.025.227-SP e seu cônjuge JEANETTE
JORGE LANDI, BRASILEIRA, COMERCIANTE, CPF: 066.237.088-04, RG: 7.821.708-
SP. Imóvel sito à: RUA CORONEL BENTO BICUDO, Nº 1.167, AP 134, NO 13º
ANDAR DO BLOCO B- EDIFICIO SPARTACUS, CONJUNTO RESIDENCIAL MIRANTE
DA LAPA, NO 4º SUBDISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó - SÃO PAULO/SP. Descrição:
Contendo a área útil de 53,26m2 e área comum de 37,80m2, perfazendo a área
construída de 91,06m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,20791% no terreno
condominial. A esse apartamento cabe uma vaga de tamanho grande, na garagem
coletiva do conjunto residencial, para estacionamento de um automóvel de tamanho
grande, em local indeterminado, contendo a área útil de 12,10m2 e área comum de
8,59m2, perfazendo a área construída de 20,69m2, correspondendo-lhe uma fração
ideal de 0,04723% no terreno condominial.
1.

São Paulo, 21/04/2018.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial

21/04/2018 - 30/04/2018 - 11/05/2018

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:30/05/2018 -A partir das: 12:00
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a RUA ARACI, 162,
COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA, 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 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

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
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do
sinal dado.

A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
será feita através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto as Agências
especificadas ao lado dos contratos, 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
das  Agências da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicadas com no
mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.

Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da
praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas
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 leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, 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:1D4D6- CONTRATO: 810860115916-6-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA-
AGENCIA: 1086 ITAQUERA

ROBERVAL DE MIRANDA, BRASILEIRO(A), LABORATORISTA CPF 05903358802,
CI 18.575.983 SSP/SP, CASADO COM ANA PAULA COUTO DE MIRANDA,
BRASILEIRO(A), DO LAR CPF 20398947805, CI 27.115.572-3 SSP/SP.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 34-B, 3º PAVIMENTO DO CONDOMINIO
RUBI II, CONJUNTO HABITACIONAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, SITUADO NA
AVENIDA WALDEMAR TIETZ, Nº 1.222, 38º SUBDISTRITO - VILA MATILDE, SAO
PAULO, SP. COM A AREA CONSTRUIDA DE 56,49MS2, CORRESPONDENDO -
LHE A FRAÇÃO IDEAL NO TERRENO DE 1,25% OU 71,53M2 NO TERRENO . COM
TODAS AS SUAS BENFEITORIAS, INSTALAÇÕES, ACESSORIOS E GARAGEM SE
HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 61.137,15
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 157.000,00

ITUPEVA, 08/05/2018
ARY ANDRÉ NETO

08 - 11 - 30/05/2018

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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Fica(m)
cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de 10/05/
2018 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial. Quaisquer
informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa Econômica
Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em horário bancário.

Contrato: 8.1003.0082100-0 - SED: 10366/2018 - CREDOR: CAIXA - AGENTE: DOMUS
DEVEDOR(ES): ANA MARIA CAZENTINI VALADÃO, BRASILEIRA, CASADA PELO
REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS NA VIGENCIA DA LEI 6.515/77,
CONFORME ESCRITURA DE PACTO ANTENUPCIAL REGISTRADA SOB Nº 5.172,
NO CARTÓRIO DE REG. DE IMÓVEIS DE ITAPECERICA DA SERRA, DO LAR, CPF:
091.825.308-07, RG: 20.039.664-SP Imóvel sito à: AVENIDA INTERCONTINENTAL,
Nº 1522, AP 31, NO 3º ANDAR DO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM CELESTE,
BLOCO AQUARIO, NO 13° SUBDISTRITO BUTANTÃ - SÃO PAULO/SP. Cabendo-lhe
o direito ao uso de uma vaga indeterminada na garagem coletiva do referido conjunto
e que tão somente para efeito de disponibilidade recebe o nº 18, localizada no térreo.

São Paulo, 10/05/2018.
DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA

Agente Fiduciário

10, 11 e 12/05/2018

Edital de 1ª e 2ª Praça de Bens Móveis e para Intimação da executada SAVANA COMÉRCIO VAREJISTA DE
ROUPAS EIRILI - ME, CNPJ Nº 19.707.672/0001-60, e demais interessados, expedido nos autos da Ação
de Cumprimento de Sentença, requerida por BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA., CNPJ nº
48.302.640/0001-82. Processo nº 1006796-44.2016.8.26.0320. O Dr. Marcelo Ielo Amaro, Juiz de Direito da
4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira, na forma da Lei, etc...FAZ SABER aos que o presente edital
de 1ª e 2ª Praça de bens móveis virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que na forma do art.
879, II, do NCPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado pelo
Tribunal de Justiça www.faroonline.com.br, sob o comando do Leiloeiro Oficial Sr. Renato Morais Faro,
Jucesp nº 431, no dia 18/05/2018, às 15:00 horas, terá início a 1ª praça e se estenderá por três dias subsequentes,
encerrando-se em 21/05/2018, às 15:00 horas, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação,
sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo licitantes, abrir-
se-á a 2ª praça que terá início imediatamente após o fechamento da primeira, e se encerrará no dia 11/06/2018,
às 15:00 horas, para o 2º Leilão, ocasião em que os referidos bens serão entregues a quem mais der, não
devendo ser aceito lance inferior a 60% da avaliação atualizada. Pelo presente edital, fica intimada a executada
e demais interessados se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados. CONDIÇÕES DE
VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-LINE”, sendo que os lances
deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e imediatamente
divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema
no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como
qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços DO PAGAMENTO: O
Arrematante deverá depositar no prazo improrrogável de 24 horas o valor do lance vencedor através da guia
de depósito judicial a ser obtida no site www.bb.com.br. DA COMISSÃO: 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 responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro no importe de 2%
sobre o valor da avaliação. DA REMIÇÃO: Na hipótese de remição, após a publicação do edital, os devedores
pagarão a comissão do leiloeiro judicial de 2% (dois 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 2% sobre o valor da avaliação por parte das partes, para
cobertura dos custos do leilão. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório
do leiloeiro, na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, Centro - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-
4872 - email: faroleiloes@terra.com.br. LOTE ÚNICO: direitos que a executada possui sobre o veículo
marca Toyota, modelo Corolla XEI 2.0 Flex, ano 2014, modelo 2015, placa FZL 1100, chassi
9BRBDWHE4F0226267, RENAVAN 01245178749. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$72.783,00 (setenta e dois
mil, setecentos e oitenta e três reais), conforme despacho de fls., datado de maio/2017. VALOR DA AVALIAÇÃO
ATUALIZADO PELO SITE DO TJ/SP PARA MARÇO/2018: R$73.808,00 (setenta e três mil, oitocentos
e oito reais). Obs.1: Foi nomeada como depositário do bem a própria executada, com endereço na Paulo
Lacerda, 660, CEP 13030-720, Campinas/SP. Obs. 2: Conforme informações encaminhadas pelo CIRETRAN
de Limeira/SP aos autos, sobre o veículo recai restrição financeira em nome do agente financeiro Banco
Bradesco S/A, CNPJ nº 60746948000112, relativa ao contrato nº 6210000000, nº da restrição 38372280,
inserida em 19/08/2014 com vigência até 19/08/2018. Também foi informado pelo órgão que sobre o veículo
recai uma restrição “RENAJUD-TRANSFERÊNCIA”, inserida em 12/09/17 pela 1ª VARA de Campinas e
multas. ÔNUS, TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais ônus, taxas ou impostos incidentes sobre o bem correrão
por conta do arrematante ou adjudicante. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.

ELEVADOR OTIS, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, PLOTER 

FRAGMENTADORA E MUITO MAIS ITENS

LEILÃO ONLINE

Informações pelo telefone: 11-3550-4066, ramal 116, pelo e-mail: 

eduardo@frazaoleiloes.com.br ou www.FrazaoLeiloes.com.br
Carlos Eduardo Luis Campos Frazão

JUCESP n° 751

CADASTRE-SE ANTECIPADAMENTE PARA PARTICIPAR DO LEILÃO

Data: 25 de maio de 2018 às 10h00

Votorantim Cimentos S.A.
CNPJ/MF nº 01.637.895/0001-32 – NIRE 35.300.370.554

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 26 de março de 2018
1. Data, Horário e Local: Realizada às 9h00 do dia 26/03/2018, na sede social da Companhia, na Rua Gomes de Carvalho, 
nº 1996, 12º pavimento, conjunto 122, São Paulo-SP. 2. Convocação: A convocação foi dispensada em virtude da presença 
da totalidade de acionistas da Companhia, conforme disposto no § 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. 3. Presença: 
Presentes as acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de 
Acionistas”. 4. Mesa: Sr. João Carvalho de Miranda – Presidente; Sr. Luiz Marcelo Pinheiro Fins – Secretário, nos termos 
do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) consignar a 
renúncia de membro do Conselho de Administração; e (ii) aprovar a eleição de membro do Conselho de Administração. 
6. Deliberações: Instalada a assembleia e após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos 
respectivos documentos, as acionistas, por unanimidade, deliberam, sem qualquer restrição ou ressalva, conforme 
detalhado a seguir: I. Consignar o recebimento da renúncia apresentada pelo Sr. João Vinicius Prianti, portador do RG nº 
3.529.630 SSP/SP e do CPF/MF nº 248.481.818-10, em 01/03/2018 e registrada na JUCESP sob o nº 141.228/18-0, em 
sessão de 21/03/2018, ao cargo de membro efetivo independente do Conselho de Administração da Companhia, para o 
qual foi reeleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28/04/2017, cuja ata foi registrada na JUCESP sob o nº 
282.791/17-6, em sessão de 22/06/2017. Foram externados votos de agradecimento pelo seu desempenho no período 
em que atuou como membro do Conselho de Administração; II. Eleger, como membro efetivo independente do Conselho 
de Administração da Companhia, o Sr. Luiz Antonio dos Santos Pretti, portador do RG nº 6894333-7 SSP/SP e do CPF/
MF nº 051.863.988-61, para mandato a partir de 01/04/2018 e a encerrar-se na data da AGO que deliberar sobre as 
demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31/12/2018. Em virtude do disposto em “i” e “ii”, acima, 
o Conselho de Administração da Companhia fica composto da seguinte maneira: (1) Paulo Henrique de Oliveira Santos, 
portador do RG nº 7.746.455-2 SSP/SP e do CPF/MF nº 034.880.428-80, como membro efetivo e Presidente do Conselho 
de Administração; (2) João Carvalho de Miranda, portador do RG nº 05223819-3 SSP/RJ e do CPF/MF nº 772.120.887-
49, como membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (3) José Ermírio de Moraes Neto, portador 
do RG nº 4.432.222-7 SSP/SP e do CPF/MF nº 817.568.288-49, como membro efetivo do Conselho de Administração; 
(4) Fabio Ermírio de Moraes, portador do RG nº 11.418.526-8 SSP/SP e do CPF/MF nº 083.358.948-25, como membro 
efetivo do Conselho de Administração; (5) Markus Akermann, portador do passaporte nº X2798444, como membro efetivo 
independente do Conselho de Administração; (6) Alexandre Goncalves Silva, portador do RG nº 39.565.565-1 SSP/SP 
e do CPF/MF nº 022.153.817-87, como membro efetivo independente do Conselho de Administração; e (7) Luiz Antonio 
dos Santos Pretti, portador do RG nº 6894333-7 SSP/SP e do CPF/MF nº 051.863.988-61. 7. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, encerrou-se a sessão da qual se lavrou a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas 
presentes. p. Votorantim S.A.: João Carvalho de Miranda e Luiz Marcelo Pinheiro Fins, Diretores; e por VP Gestão Ltda.: 
João Henrique Batista de Souza Schmidt e Luiz Aparecido Caruso Neto, Diretores. São Paulo, 26/03/2018. Assinaturas: 
João Carvalho de Miranda – Presidente da Mesa; Luiz Marcelo Pinheiro Fins – Secretário da Mesa. JUCESP – Certifico o 
registro sob o nº 196.856/18-8 em 26/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

ACESSOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 20.430.599/0001-00 – NIRE nº 35.30.046628-4

Edital de Convocação Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam os Srs. acionistas da Acessopar Investimentos e Participações S.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem em 
AGO/E a serem realizadas no dia 23 de maio de 2018, às 9h, excepcionalmente na Cidade e Estado/SP, na Avenida Rebouças, nº 
1368 (parte), Pinheiros, CEP 05402-100, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) em sede de AGO: (i) apreciação 
do relatório anual da administração e tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício social findo em 31/12/2017, acompanhados do parecer emitido pelos auditores independentes; (ii) destinação 
do resultado do exercício social findo em 31/12/2017; e (iii) remuneração anual dos administradores para o exercício de 2018; e 
b) em sede de AGE: (i) alteração do endereço da sede da Companhia; (ii) instrução à Diretoria acerca do voto pela aprovação do 
Primeiro Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da controlada da Companhia, Acesso Soluções de Pagamentos S.A.; e 
(iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, em razão da alteração feita pela aprovação do item (i) da Ordem do Dia em 
sede de AGE. Gustavo Heilberg, na forma do “caput” do Artigo 123, da Lei 6.404/76 e do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0217086- 
16.2008.8.26.0100 (USUC 1026) 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) Ignácio 
João da Silva ou Anésio João da Silva, a saber: Margarida Bueno da Silva, Benedito Bueno da Silva, Antônio Bueno da Silva, 
Maria Bueno da Silva Ceródio, Joaquim Rodrigues Ceródio, Marcilio Bueno da Silva, Terezinha Reimberg da Silva, José 
Bueno da Silva, Conceição Barbosa da Silva, Pedro Bueno da Silva, Helena Vicente da Silva, Aparecida da Silva Rocha, 
Valmir Ferraz Rocha, Ernesto Bueno da Silva, Horácio Bueno da Silva, Marilena Bueno da Silva, Jonas Abel Franco, João 
Bueno da Silva, Matilde Bueno da Silva, Guglielmo Crescenzo, Nair de Paula Vieira Crescenzo, Manoel Maurício Leco, Toshiru 
Tanaka, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Maria da Graça Pinheiro Bove, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel localizado na Estrada Municipal Vera Cruz, nº 423 Jardim Vera Cruz - Distrito de Parelheiros - São 
Paulo SP, com área de 8.337,79 m², Incra nº 638.358.413.887-2, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                       [10,11] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0139949-27.2009.8.26.0001. A MMª. Juíza de Direito da 6ª
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Oregon Comércio e Distribuidora de Papel Ltda (CNPJ. 06.277.783/0001-31), que Safra Leasing S/A
Arrendamento Mercantil lhe ajuizou ação de Reintegração de Posse, convertida em ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando a quantia de R$ 133.376,26 (julho de 2016), representada pelo Contrato de Arrendamento Mercantil n°
75.151.245-1. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra,
pague o débito atualizado, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%,
a contar da citação (art.829 do CPC). Em caso de pagamento integral no prazo declinado, a verba honorária será reduzida
pela metade, podendo oferecer embargos à execução, em 15 dias (art.231 do CPC) ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento
restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (artigo
916 do CPC), sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de abril de 2018.                                            11 e 12 / 05 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0202057-23.2008.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum -
Prestação de Serviços. Requerente: Fundação Armando Alvares Penteado. Requerido: Maria Eugênia Sposito.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0202057-23.2008.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) a Maria Eugênia Sposito (CPF. 300.707.848-25), que Fundação Armando Álvares Penteado lhe
ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 11.365,06 (setembro de 2008),
referente ao Contrato de Adesão de Prestação de Serviços Educacionais. Estando a requerida em lugar ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de março de 2018.      11 e 12 / 05 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1049578-52.2013.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exeqüente: BANCO BRADESCO S/A. Executado: ASRIEL CONFECCOES LTDA e outro. Edital de Citação.
Prazo 20 dias. Processo n° 1049578-52.2013.8.26.0100. O Dr. Christopher Alexander Roisin, Juiz de Direito da 11ª Vara Cível do
Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Asriel Confecções Ltda (CNPJ. 74.640.913/0001-09) e Jong Moon Ham (CPF. 134.364.058-
09), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 275.147,74 (setembro de 2013),
representada pela Cédula de Crédito Bancário n° 005.838.188. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para
que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade,
ou em 15 dias,embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos
supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de março de 2018.          11 e 12 / 05 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1011970-34.2015.8.26.0008 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Inadimplemento Requerente: Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência Requerido: Manoel
Rogerio Gualberto dos Santos EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011970-
34.2015.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de
São Paulo, Dr(a). Márcia Cardoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MANOEL ROGERIO GUALBERTO
DOS SANTOS, RG 17.964.947-4, CPF 111.800.368-32, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança Comum
por parte de Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência - Mantenedora do Colégio Agostiniano
Mendel, objetivando o recebimento da quantia de R$ 13.418,19, referente ao não pagamento contrato de
prestação de serviços escolares do ano letivo de 2014. Estando o réu 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, 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 31 de outubro de 2017. 10 e 11/05

Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 0025424-55.2011.8.26.0003. O Dr. Gustavo Santini
Teodoro, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara/SP, Faz Saber a José Daniel Fidelis Marques
(CPF. 032.675.888-71), que Itaú Unibanco S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 255.285,34
(dezembro de 2015), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo para Capital de Giro (Giropré -
DS - Parcelas Iguais / Flex ) n° 039647980-0. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que
em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida
pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-
se em penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 1.104,37. Decorridos os prazos
supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado
e publicado.                                                                                                                         11 e 12 / 05 / 2018

Galcorr Participações Ltda.
CNPJ/MF no 21.877.068/0001-23 - NIRE 35.228.967.481

Convocação de Reunião de Sócios
Na qualidade de sócio da Galcorr Participações Ltda. (“Sociedade”), Marcelo de Viana Galvão vem, na forma do artigo 1.073, inciso I, da Código 
Civil, convocar os demais sócios da Sociedade a se reunirem em Reunião de Sócios no dia 21/05/2018, às 10h00, na sede social, localizada na 
Rua Gomes Carvalho, nº 1.510, 13º andar, conjunto 131, Vila Olímpia, CEP 04547-005, São Paulo, SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: a) alterar o Contrato Social para refletir o pedido de retirada apresentado por ex-sócios da Sociedade; e b) deliberar sobre a eleição de novos 
administradores. São Paulo, 11 de maio de 2018. Marcelo de Viana Galvão
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Diretoria

Balanços Patrimoniais 2017 2016
Ativo Circulante 4.256 4.024
Caixa e equivalentes de caixa 299 220
Contas a receber de clientes 3.191 2.891
Estoques 682 860
Outros créditos 84 53
Não Circulante 1.648 2.011
Realizável a longo prazo 202 621
Contas a receber de clientes 124 554
Tributos diferidos 69 58
Depósitos judiciais 9 9
Imobilizado 1.108 1.299
Intangível 540 712
Total do ativo 6.106 6.656
Passivo e Patrimônio Líquido 2017 2016
Circulante 4.591 2.790
Fornecedores 261  497
Salários e encargos sociais a pagar 233  354
Impostos e contribuições a recolher 10 8
Partes relacionadas 3.852 1.343
Empréstimos 235 562
Outras contas a pagar – 26
Não Circulante 671 2.066
Partes relacionadas 600 2.000
Empréstimos 50 66
Provisão para contingências 21 –
Total do passivo 5.262 4.856
Patrimônio líquido 844 1.800
Capital social 4.126 4.126
Prejuízos acumulados (3.282) (2.326)
Total do passivo e patrimônio líquido 6.106 6.656

Demonstração do Resultado 2017 2016
Operações: Receita de vendas e serviços 8.534 6.947
Custo das vendas e serviços (1.922) (1.671)
Lucro bruto 6.612 5.276
Despesas com vendas (1.229) (362)
Despesas gerais e administrativas (5.738) (4.382)
Outros despesas, líquidas (17) (33)
Lucro (prejuízo) operacional (372) 499

281 330
(870) (504)
(589) (174)

Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS (961) 325
IR e CS - diferido 5 58
IR e CS - corrente – (95)

5 (37)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (956) 288

4.126 4.126
Lucro (prejuízo) básico e diluído atribuível aos

  (expresso em R$ por ação) (0,23) 0,07

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital social Prejuízos acumulados Total

Em 1°/01/2016  4.126  (2.614) 1.512 
   Lucro, líquido do exercício –  288  288 
Em 31/12/2016  4.126  (2.326) 1.800 
   Prejuízo do exercício –  (956) (956)
Em 31/12/2017  4.126  (3.282)  844 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Lucro (prejuízo) antes do IR e CS  (961)  325 
Ajustes de: Depreciação e amortização  788  763 
Resultado na alienação de bens do ativo imobilizado vendidos        17  49 
Provisão para crédito de liquidação duvidosa  638  61 
Provisão para contingências  21 –
Juros provisionados  568  420 
Variações no capital circulante: Contas a receber de clientes       (732) (2.071)
Estoques  179  (383)
Outros créditos  (1)  (27)
Fornecedores  (189)  261 
Salários e encargos sociais a pagar  (118)  129 
Impostos e contribuições a recolher  2  4 
Outras contas a pagar  (87)  178 
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações  125  (291)
Imposto de renda e contribuição social pagos  (5)  (95)
Juros pagos  (109)  (185)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
  atividades operacionais  11  (571)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de imobilizado intangível  (132)  (358)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos  (132)  (358)

Captação de empréstimos com terceiros  1.339  500 
Captação de empréstimos com partes relacionadas  600  855
Pagamento de principal de empréstimos com terceiros (1.739)  (413)

200  942
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquido  79  13
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  220  207

 299  220
Frederico Vaz Guimarães Abrahão – CEO

Matheus Merxed Guedes – Contador – CRC 1SP 195721/O-0

Direito de Ouvir Amplifon Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 20.586.692/0001-09

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em milhares de reais)

GOLF CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ/MF: 
24.487.501/0001-02 - NIRE: 3530050713-4 - Ata da Assem-
bleia Geral Extraordinária 06/04/2018. - Data, Hora e Local: 
06/04/2018, às 10hs na sede da Companhia em São Paulo-SP. 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, face a pre-
sença de todos os acionistas da companhia. Mesa: Presidente: 
Carlos Roberto Boschetti; Secretária: Augusto Yuji. Ordem do dia 
e Deliberações: 1. Deliberar e aprovar a proposta da Diretoria da 
Companhia que tem por objeto a realização de uma emissão pri-
vada de debêntures; 2. Aprovar a fixação das características das 
debêntures a serem emitidas; 3. Autorizar a Diretoria Executiva a 
celebrar a respectiva Escritura de Emissão Privada de Debêntu-
res. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata 
a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada e assinada 
pela unanimidade dos subscritores da Companhia. JUCESP-
-Registrado sob o nº 192.908/18-2 em 20/04/2018. Flávia R. 
Britto - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0053410- 
13.2013.8.26.0100 (USUC 1010) O(A) Doutor(a) Rodrigo 
Ramos,MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara de Registros Públi-
cos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do 
Estado de São Paulo,na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
Meridian S.A Empreendimentos e Participações, incorporado 
por Santa Catarina Comércio e Participações LTDA,na pessoa 
do responsável Milton Hernani Palumbo,réus ausentes,incer-
tos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Joel Massari Rezende e Susana Koyama Rezende, ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre 
a unidade autônoma consistente no Box nº 30, do Edifício 
Modular Eta, situado na Avenida Conselheiro Rodrigues 
Alves, nº 999 9º Subdistrito Vila Mariana - São Paulo - SP, com 
área útil ou privativa de 13,750 m², correspondendo a cada um 
22,812 m², nas áreas de uso comum, totalizando a área 
construída de 36,562 m², e no terreno tem uma fração ideal de 
10,382 m² ou 0,783%, contribuinte nº 037.023.0158-5, 
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] 

Onde se lê:
Da educação 2.017
Despesas com ocupação de imóveis (313)
Depreciação (366)
Créditos de liquidação duvidosa (93)
Materiais de consumo (232)
Com APM (184)
Sindicatos e entidades de classe (82)
Seguros (79)
Outras (195)
Das atividades institucionais  2.017
Despesas com ocupação de imóveis (123)
Alimentação (155)

Leia-se:
Da educação 2.017
Despesas com ocupação de imóveis (366)
Depreciação (313)
Créditos de liquidação duvidosa (232)
Materiais de consumo (184)
Com APM (93)
Seguros (82)
Outras (272)
Das atividades institucionais  2.017
Despesas com ocupação de imóveis (155)
Alimentação (123)

INSTITUTO IRMÃS MISSIONÁRIAS DE NOSSA SENHORA CONSOLADORA
CNPJ/MF: 60.790.631/0001-83

ERRATA

BALANÇO PATRIMONIAL

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Nas demonstrações �nanceiras �ndas em 31/12/2017, publicadas no Jornal O Dia SP em 03/04/2018 à página 09, conteve inconsistên-
cias, que agora se apresentam com as devidas correções, conforme segue abaixo:

Onde se lê:
 2017 2016
Não circulante 2.005 1.043

Leia-se:
 2017 2016
Não circulante 46.647 45.183

Onde se lê:
Despesas com atividades institucionais Nota 2017 2016
Despesas com pessoal 14 (922) (802)
Despesas administrativas e gerais 15 (1.541) (1.353)

Leia-se:
Despesas com atividades institucionais Nota 2017 2016
Despesas com pessoal   (922) (802)
Despesas administrativas e gerais  14 (1.541) (1.353)

Nota Explicativa n° 5: Onde se lê: “Anuidades a receber”; Leia-se: “Anuidades escolares a receber”. Nota Explicativa n° 7 Imobi-
lizado: Onde se lê: No título do quadro o ano “2016”; Leia-se: “2017”. Nota Explicativa 13 – Receitas (despesas) com Serviços 
Voluntários: Onde consta o quadro “Das atividades institucionais”, o mesmo deve ser desconsiderado.

Nota Explicativa 14 – Despesas Administrativas e gerais:

Nota Explicativa 16 – Imunidade tributária / isenções usufruídas. Onde se lê: “O Instituto está sob proteção da Adin nº 2028-5, 
STF, datada de 14/07/1999 que suspendeu os efeitos da Lei nº 9.732/98, que visam limitar a Isenção (Imunidade) das Contribuições à 
Seguridade Social – INSS” Leia-se: “O julgamento do STF proferido em 23 de fevereiro de 2017, como procedente da ADIN nº 2018, 
declarou inconstitucionais as alterações na Lei 8.812/91, promovidas pela Lei 9.732/98, e determinou que a questão da regulação da 
imunidade tributária prevista no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal deve ser feito por lei complementar e não por lei 
ordinária. Desta forma, os processos do CARF que versam sobre a questão de imunidade tributária de entidades de assistência social 
foram suspensos.”; E no quadro ao �nal da mesma nota, na sua totalização (Ano 2016): Onde se lê: “R$ 2.016”, leia-se “R$ 1.961”.

Citação. Prazo 20 dias.,Proc. 1026143-78.2015.8.26.0100.,,A 
Dra. Celina Dietrich Trigueiros Teixeira Pinto, Juíza de Direito 
da 15ª Vara Cível Central/SP.,,Faz saber a Brunna Gomes Ré 
CPF 367.797.038-50, que Samuel Souza Ribeiro Filho ajuizou 
ação despejo por falta de pagamento, para cobrança de R$ 
17.472,00 (março/2015), referente à locação do imóvel à rua 
Tomé Porte nº29, apto. 43, Capital, devidamente atualizado e 
acrescido das custas e despesas processuais, e honorários 
advocatícios. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se 
edital para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste a 
ação ou peça a purgação da mora, sob pena de serem aceitos 
os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da Lei.             [10,11] 

Mangaba Investimentos e Consultoria S.A.
CNPJ 20.104.753/0001-54, NIRE 35300464711

Comunicado de Extravio de Livros Societários
Mangaba Investimentos e Consultoria S.A., CNPJ 
20.104.753/0001-54, NIRE 35300464711, com sede em São 
Paulo/SP, Avenida Indianopolis, número 1455 - São Paulo/SP, 
comunica à praça e ao mercado em geral para diversos �ns o 
extravio dos seguintes livros: (Livro Registro de Presença dos 
Acionistas, Livro Registro de Ações e o Livro Registro de Trans-
ferência de Ações. Informa que estavam registradas o seguinte: 
Composição dos dados dos acionistas, os boletins de transfe-
rência de ações, bem como o registro dos acionistas em As-
sembleias Gerais Ordinárias. São Paulo/SP, 23 de abril de 2018.

Cadastre-se antecipadamente no site do leiloeiro para participar do leilão online  
Aceitamos Proposta de Compra até 24 horas antes do leilão. Modelo da Proposta no site do leiloeiro  
LEIA COM ATENÇÃO NO SITE O EDITAL DE LEILÃO - VEJA AINDA FOTOS E MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS

ENCERRAMENTO: 30 DE MAIO DE 2018, 4ª FEIRA, ÀS 11H00
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À vista com 10% de desconto ou sinal + 11 parcelas sem juros ou sinal 

pelo Crédito Bancário do Banco, com sinal + 420 meses

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1097682-75.2013.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
FERNANDO YGLESIAS MARQUES, CPF 404.114.608-97, Rua Coronel Joao da Silva
Feijo, 383, Apto 07 Cj. Res. Santo Anto, Parque Mandaqui, CEP 02422-200, São Paulo
- SP, que CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP,
ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar o réu ao pagamento
de R$ 13.233,16 (12/2013), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como as que
se vencerem, referente ao débito das faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto
do imóvel situado à Avenida Alcântara Machado n°120 Brás São Paulo-SP CEP 03102-
000, São Paulo/SP (RGI 96559598). 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 21 de
fevereiro de 2018.          B 11 e 12/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010448-77.2010.8.26.0003
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 José Roberto Comarin, CPF 308.740.688-00, que Colégio Dante Alighieri lhe
ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo como corré Célia Inês Granela
Comarin, para cobrança de R$ 36.552,57 (07/2016), referente ao débito do Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais para Pedro Paulo Granela Comarin. Estando o
executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, pague
o débito, atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas,
prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, bem como intimado fica da
penhora efetuada no rosto dos autos do processo nº 0143508-88.2006.8.26.0100 até o
limite de R$ 36.552,57, 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 12/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000547-60.2014.8.26.0704
A MMA. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São
Paulo, Dra. Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a Elinaldo Moraes de Santana, CPF 332.816.648-30, que a Ação de Busca e Apreensão
do veículo marca Renault, modelo Duster Dynamique (T. Road) 4x2 16v (Hi-Flex) 4p - ano/
modelo 2013/2013 chassi nº 93YHSR6P5DJ617288, requerida pelo Banco Santander S/
A, foi convertida em ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 53.526,61
(06.01.2014). Estando o executado 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 ao executado nesse prazo, reconhecendo o
crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas
e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 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). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de abril
de 2018.          B 11 e 12/05

Citação e Intimação - Prazo 20 dias - Proc. 1006594-19.2014.8.26.0100. A Dra. Vanessa
Ribeiro Mateus, Juíza de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Carlos
Henrique de Campos, CPF 861.254.868-34, que a Ação de Busca e Apreensão do veículo
marca Toyota, modelo Hilux cab.dupla SRV-MT 4X4 3.0 TB-IC 16V (n. série) 4P, ano de
fabricação/modelo 2.006/2.006, chassi 8AJFZ29GX66019476, placa DSB 3485, renavam
00882268597, requerida pelo Banco Santander (Brasil) S/A, foi convertida em ação de
Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 155.138,76 (março/2018). Estando
o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias,
pague o débito atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exeqüente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas,
prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena não o fazendo, ser
convertido em penhora o bloqueio efetuado pelo sistema Renajud do veículo supra,
presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257 § - IV). Será o presente edital, afixado e publicado.                   B 11 e 12/05

Citação - Prazo 20 dias - Processo 0000523-57.2010.8.26.0003 (003.10.000523-6). A
Dra. Samira de Castro Lorena, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional III -
Jabaquara. Faz Saber a Valdir Marciano das Virgens, que Cia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo - SABESP, ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando
condenar o réu ao pagamento de R$ 1.380,92, corrigidos e acrescido de encargos legais,
bem como as que se vencerem, referente ao débito das faturas de fornecimento de água
e coleta de esgoto. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser
considerado revel, sendo nomeado curador especial, presumindo-se verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e
publicado. B 11 e 12/05

Edital de Citação - prazo de 20 dias. Processo nº 0037481-43.2013.8.26.0001.O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível,  do Foro Regional I -Santana, Estado de São Paulo.
Dr(a). Raphael Garcia Pinto, na forma da lei, etc. Faz Saber a(o) Fabiana do Nascimento,
CPF/MF. 267.596.798-06, que lhe foi proposta uma ação de Monitória no valor de R$
54.711,79, ajuizada por Fundação São Paulo (PUC), frustrada as tentativas de sua
localização, foi determinada a sua citação por edital, para os atos e termos da ação
proposta para que, efetue o pagamento do valor principal, acrescido de 5% de honorários
advocatícios calculados sobre o valor da causa, facultando-se no oferecimento de
embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de constituição, de pleno direito do titulo executivo
judicial. Fica a parte ré advertida de que, no caso do pagamento da quantia reivindicada
na inicial, estará isenta do pagamento das custas e despesas do processo. O prazo para
defesa fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação,
até será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  10 e 11/05.

Construcap - CCPS - Engenharia e Comércio S.A.
CNPJ/MF nº 61.584.223/0001-38 - NIRE 35.300.053.095

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da Construcap - CCPS - Engenharia e Comércio S.A. (“Companhia”) convocados 
a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 18 de maio de 2018, às 13h, 
na Avenida das Nações Unidas, Edifício Eldorado Business Tower, nº 8501, 32º andar, na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Reformar o Estatuto 
Social da Companhia a fim de: (a) promover ajustes de redação nos Artigos 2º, 5º, 9º, 14, caput, 15, 19, 
23, § Único e 26; (b) alterar o Artigo 10, a fim de modificar o caput e excluir o §2º, transformando seu §1º 
em parágrafo único; (c) alterar o Artigo 11, caput e §§1º, 2º e 3º, bem como incluir um novo §4º, renumerar 
o anterior §4º deste Artigo para §5º, além de excluir o antigo §5º; (d) alterar o Artigo 12, caput e alíneas 
“a”, “e”, “f”, “g”, “i”, “k”, “l”, “m”, “q”, bem como excluir as alíneas “h”, “n” e “r”; (e) alterar o Artigo 13, alínea 
“a”, e excluir as alíneas “c”, “d” e “e” deste Artigo; (f) alterar o Artigo, 17, caput e §1º, alíneas “a” e “i” e incluir 
nova alínea a este §1º, bem como alterar o §2º, caput, e alíneas “a”, “b” e “d” deste §2º; e (g) alterar o Artigo 
24, § Único, transformando o § Único em §1º, e incluir novo §2º a este Artigo; (ii) Aprovar a consolidação 
do Estatuto Social da Companhia, bem como a realização das adaptações de referências necessárias 
em decorrência das alterações realizadas de acordo com o item “i” acima, incluindo a renumeração dos 
Artigos, seus parágrafos e alíneas, do Estatuto Social da Companhia; (iii) Destituir os atuais membros do 
Conselho de Administração da Companhia; e (iv) Eleger novos membros para o Conselho de Administração 
da Companhia, com mandato pelo prazo de 2 (dois) anos. Encontram-se na sede da Companhia, na forma 
do Artigo 135, §3º da Lei nº 6.404/76, a versão marcada e a versão consolidada do Estatuto Social da 
Companhia, contendo as alterações, mencionadas neste edital, que serão submetidas à deliberação da 
Assembleia Geral Extraordinária. São Paulo, 09 de maio de 2018. Maria Lucia Ribeiro Capobianco 
Porto - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1046968-19.2017.8.26.0053. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/
Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Manuel Fonseca Pires, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE SÃO PAULO move uma ação de Desapropriação de Imóvel Urbano em
face de Marco Antonio Domingos, objetivando área com 59,97 m², (terreno e benfeitorias),
concernente a parte do imóvel situado na r. João Perestrello (antiga Rua Amilcar), 172, lote
28, Vila Nova Mazzei, CEP: 02314-040 - São Paulo/SP, contribuinte nº 067.045.0018-9,
declarada de utilidade pública para implantação do Melhoramento “Canalização do Córrego
Tremembé”, por meio do Decreto Municipal nº 55.141 de 26 de maio de 2014. 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 26 de março de 2018. B 11 e 12/05
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:30/05/2018 - A partir das: 12:00
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a RUA ARACI, 162,
COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA, 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 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

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
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do
sinal dado.

A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
será feita através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto as Agências
especificadas ao lado dos contratos, 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
das  Agências da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicadas com no
mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.

Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da
praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas
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 leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, 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:1D386- CONTRATO: 302624055321-7-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA-
AGENCIA: 0262-3 PENHA DE FRANÇA

LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA, BRASILEIRO(A), AUTONOMO CPF 30513669949, CI
17.506.476 SSP/SP, SOLTEIRO(A),  e cônjuge, se casado(a) estiver

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 114, 11º ANDAR OU 12º PAVIMENTO,
EDIFICIO HORTENCIA, CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PENHA DE FRANÇA,
SITUADO A RUA SAO FLORENCIO, Nº 1.500, 41º SUBDISTRITO-CANGAIBA, SAO
PAULO, SP. COM A AREA UTIL DE 51,580M2, AREA COMUM DE 13,159M2, E AREA
TOTAL DE 64,719M2, CORRESPONDENDO-LHE UMA FRAÇÃO IDEAL NO TERRENO
DO CONDOMINIO DE 0,28085% E UMA FRAÇÃO IDEAL NAS DESPESAS E COISAS
COMUNS NO BLOCO DE 1.96592%. CABENDO-LHE UMA VAGA INDETERMINADA
DESCOBERTA NO ESTACIONAMENTO EXTERNO DO EDIFICIO. COM TODAS AS
SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 448.006,42
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 221.500,00

ITUPEVA, 08/05/2018
ARY ANDRÉ NETO

08 - 11 - 30/05/2018

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
10/05/2018 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: 1.1816.4123030-1 - SED: 30654/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): MANUEL CARVALHO DUARTE, PORTUGUES, CASADO SOB O
REGIME DA COMUNHAO PARCIAL DE BENS, NA VIGENCIA DA LEI 6.515/77,
MECANICO, CPF: 38804336749, RG: C.I.W-360.344-P-SE/DPMAF/SP e seu cônjuge
DENISE FUSCO DUARTE, BRASILEIRA, DO LAR, CPF: 04477071833, RG: 14591162-
SP. Imóvel sito à: RUA PHILIPPE DE VITRY, Nº  68, AP 04 NO ANDAR TERREO OU
1º PAVIMENTO DO BLOCO D, CONJUNTO DENOMINADO CONDOMINIO DRACENA,
32º SUBDISTRITO CAPELA DO SOCORRO - SAO PAULO/SP. Com 1 vaga
indeterminada no estacionamento descoberto.

São Paulo, 10/05/2018.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Agente Fiduciário

10, 11 e 12/05/2018

Processo 1021140-85.2014.8.26.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco
S/A - KELLY CURY FESTA - EDITAL DE INTIMAÇÃO, Processo nº 1021140-85.2014.8.26.0001 O(A)
MM.Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CLÓVIS
RICARDO DE TOLEDO JÚNIOR na forma da Lei, etc. Por meio desta decisão, que servirá como EDITAL
(PRAZO DE 20 DIAS), FAÇO SABER a KELLY CURY FESTA, inscrita no CPF 340.819.618-40, que o Banco
Bradesco S/A lhe ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a cobrança de R$ 23.255,15,
referente ao “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças”, celebrado em 26/09/2013.
Encontrando-se a executada em lugar ignorado e incerto, foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para que em
03 dias, pague o débito atualizado, quando então a verba honorária que foi fixada em 10% sobre o valor da
execução, será reduzida em 5%, em caso de pagamento, e querendo ofereça embargos no prazo de 15 dias,
facultando-se-lhe nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do
valor da execução, inclusive custas e honorários, requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas
mensais, atualizadas e juros de 1% ao mês, prazos estes que começarão a fluir, após os 20 dias supra. Na
ausência de embargos, a executada será considerada revel, sendo-lhe 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 01 de março de 2018. Intime-se. São Paulo, 1º de março de 2018 10 e 11/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016312-37.2014.8.26.0004 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu
Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER à TATIANA SCRAVAJAR GOUVEIA, CPF 283.039.638-30,
que o CONDOMÍNIO ECOLIFE VILA LEOPOLDINA lhe ajuizou Ação de Cobrança, objetivando a sua
condenação ao pagamento de R$ 2.762,23, referente às cotas condominiais, fundo de reserva, consumo de
água/taxa, leitura e obras fachadas, vencidos em 05/06/2014 à 05/10/2014, já inclusa a multa de % no valor de
R$ 54,17, (art. 1336, § 1º do C.Civil), alusivos à unidade 51, torre B, localizada no Condomínio Autor, que serão
acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento de cada débito, cotas condominiais
vincendas (art. 290 do CPC e Súmula 13 do TJSP), com os acréscimos legais acima descritos, sem prejuízo
da incidência da multa supra, das custas processuais e dos honorários advocatícios. Estando a Ré em lugar
ignorado e incerto, foi deferida a sua 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, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, será
considerada revel e ser-lhe-á nomeado curador especial. Será o presente edital por extrato publicado na forma
da lei. 10 e 11/05

Edital de citação. Prazo 20 dias. Processo nº 0003476-60.2011.8.26.0002. O Dr. Claudio Salvetti D’Angelo,
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro - SP, na forma da lei, etc Faz saber a André
Matarazzo Neto (RG: 1793.322-SSP/SP e CPF/MF: 066.840.588-72), Francisco Reuter Matarazzo (RG:
1793.324 e CPF: 099.743.508-91), Francisco Matarazzo Neto, Jorge Getúlio da Veiga (RG: CPF: 003.574.057-
49), Lia Reuter, que Sônia de Oliveira Dutra (RG: 15.796.691-SSP/SP e CPF/MF: 913.655.038/87  lhe ajuizou
uma ação de Adjudicação Compulsória, rito Sumário, objetivando que seja outorgada a escritura definitiva
do imóvel sito nesta capital à Rua Quintiliano Antonio da Silva, nº 84 e respectivo terreno, lote 21-A da quadra
1 do loteamento denomindado jardim América. Estando os réus 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,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será
nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05/04/18.   10 e 11/05

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta -  CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149

Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 
da 34ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A., em primeira convocação

A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital 
de convocação, nos termos da Cláusula 12.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certifi cados de 
Recebíveis Imobiliários da 34ª Série da 4ª Emissão, fi rmado em 18 de maio de 2012 (“Termo de Securitização”), 
convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 34ª Série da 4ª Emissão da Emissora (“Titulares 
dos CRI” e “CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da Emissora, localizada na 
Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, a se realizar, 
em segunda convocação, no dia 30 de maio de 2018, às 10:00 horas, para deliberar a seguinte Ordem do Dia: (i) 
a decretação, ou não, do vencimento antecipado da CCI e, consequentemente, dos CRI, em razão de gravame nos 
imóveis nº 80.305, 80.306, 80.307, 80.311 e 80.312 do 7º Subdistrito – Consolação, 5ª Circunscrição Imobiliária, em 
garantia de alienação fi duciária na operação de CRI, em razão do processo judicial nº 00011476420115150121, em 
trâmite na Vara do Trabalho de São Sebastião/SP, Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, conforme cláusulas 
6.10 e 8.1, alínea (i) da CCI; (ii) a decretação, ou não, do vencimento antecipado da CCI e, consequentemente, dos 
CRI, em razão de processo judicial nº 0215421-57.2011.8.26.0100 (583.00.2011.215421), em trâmite na 23ª Vara 
Cível – Foro Central Cível, em razão de deferimento de penhora em relação ao imóvel registrado sob o matrícula 
nº 80.311, perante o 7º Subdistrito – Consolação, 5º Ofi cial de Registro de Imóveis de São Paulo; (iii) a decretação, 
ou não, do vencimento antecipado da CCI e, consequentemente, dos CRI, em razão da ausência de renovação de 
carta de fi ança em favor da Emissora, conforme cláusula 8.1, alíneas (i) e (xi) da CCI e cláusula 1.1 do Termo de 
Securitização; (iv) a decretação, ou não, do vencimento antecipado da CCI e, consequentemente, dos CRI, em razão 
da ausência de renovação da Apólice de Seguro dos Imóveis devidamente endossada à Emissora, conforme cláusula 
17 do Contrato de Locação, combinado com o Contrato de Cessão e cláusula 8.1, alínea (i) da CCI; (v) em refl exo 
às deliberações tomadas no item (i) deliberar pela(s) liberação(ões) ou substituição(ões), ou não, da(s) garantia(s) 
de alienação fi duciária do(s) imóvel(is), mediante apresentação de proposta e aprovação em auditoria, conforme o 
caso; e (vi) em refl exo às deliberações tomadas nos itens (i) a (iv), deliberar pela aprovação de proposta apresentada 
em Assembleia pela Emissora de escritório de advocacia para adotar as medidas judiciais e extrajudiciais visando a 
defesa dos interesses dos Titulares dos CRI em qualquer esfera que seja necessária. Para a convocação retrocitada, 
os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com 
poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da Emissora, no endereço 
retro indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em 
benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação 
para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 10 de Maio de 2018. GAIA SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1069188-35.2015.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara da
Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Nimer Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Cirlei
Gomes Filho (CPF. 072.637.738-48), Adriana Encina Gomes (CPF. 419.433.188-59) e Igor Encina Gomes, que José Encina Nunez
lhes ajuizou ação de Exoneração de Alimentos c/c Revisional de Alimentos, objetivando a procedência da ação nos seguintes termos:
A) exonerando o requerente da obrigação alimentar assumida frente à requerida Cirlei Gomes Filho (ex-esposa); B) exonerando
o requerente da obrigação alimentar assumida frente à requerida Adriana Encina Gomes (filha do requerente); C) exonerando o
requerente da obrigação de continuar pagando o Plano de Previdência Privada, que se destinava ao custeio do curso universitário
da requerida Adriana Encina Gomes; D) exonerando o requerente da obrigação de pagar o Plano de Assistência Médica referente
a requerida Adriana Encina Gomes; E) fixando para o requerente a obrigação de continuar pagando mensalmente a importância
mensal de R$ 1.766,67, à título de pensão alimentícia para o requerido Igor Encina Gomes (filho do autor), até que o mesmo
complete 24 anos, ou conclua o curso superior (aquilo que primeiro ocorrer); F) exonerando o requerente da obrigação de pagar
o Plano de Assistência Médica referente ao requerido Igor Encina Gomes; G) por cautela, e de forma subsidiária, não se verificando
eventualmente hipótese de exoneração, seja revista a prestação de alimentos vigente, adequando-a às necessidades/possibilidades
das partes; H) sejam as partes requeridas condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Estando
os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam contestação,
sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 04 de maio de 2018.                                                                                               10 e 11 / 05 / 2018

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003806-63.2016.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Cláudio Pereira França, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Opção Todo Dia Ltda, CNPJ. 04.689.787/0001-00, na pessoa de seu representante legal, que na ação de
Cobrança, de Procedimento Comum, ora em fase de Cumprimento de Sentença, proposta por de Condomínio Edifício
Tiffany, foi determinada sua INTIMAÇÃO DA PENHORA sobre os Direitos de compromissário comprador que a executada
possui sobre o Apartamento n° 141, do Condomínio Edifício Tiffany, situado na R.José Alexandre Almeida Luiz, 161, no
Jardim Anália Franco, 27° Subdistrito Tatuapé, incluso o depósito n° 13 do 2° subsolo e uso de seis vagas na garagem
coletiva, objeto da matrícula n° 223.763, do 9° CRI da Capital/SP. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a
intimação da penhora por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir dos 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência
da qual prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,
aos 21 de novembro de 2017.                                                                                                         10 e 11 / 05 / 2018

Processo 1061201-45.2015.8.26.0100 - Procedimento Comum - Espécies de Contratos - Esferatur Passagens e Turismo S.a. -
EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1061201-45.2015.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum - Espécies de
Contratos. Requerente: Esferatur Passagens e Turismo S.a. Requerido: Class Tour Passagens e Turismo. EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 dias PROCESSO Nº 1061201-45.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLASS TOUR PASSAGENS E
TURISMO, CNPJ 47.236.302/0001-27, Rua Haddock Lobo, 1307, 20º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01414-003, São Paulo - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Esferatur Passagens e Turismo S.a., para cobrança da quantia
de R$ 136.624,39 (Janeiro de 2018). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 07 de maio de 2018.                                                                                                                10 e 11 / 05 / 2018

40ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL - SP - Praça João Mendes, s/nº - 12º andar
- salas 1227/1229 - Centro - CEP 01501-900 - fone: 2171-6263 - São Paulo/SP
- E-mail: sp40cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO . Prazo de 20 dias. Processo
nº 1055626-90.2014.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 40ª Vara Cível do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. JANE FRANCO MARTINS,  na forma da
le i . FAZ SABER  a  MARCO ANTONO TRICARICO ,  bras i le i ro,  d ivorc iado,  RG
12.674.711, CPF 043.933.878-64, Rua Água Rasa, 56, Vila Regente Feijó, CEP
03343-010, São Paulo/SP, que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASABLANCA lhe move
ação de EXECUÇÃO para cobrança da dívida de R$130.469,07 (setembro/2016),
a  ser   a t rua l i zada e  acresc idas  das  cominações lega is ,  decor ren te  do  não
pagamnto das depesas condominiais relativas ao apto. 141 do edifício situado
na Rua Camé, 754, Mooca, Capital. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinad a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e tgermos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que f luirá 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 21 de março de 2018.

11 e 12/05

ESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
CNPJ 43.018.068/0001-00
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores sócios convocados para reunião em caráter extraordinário a ser realizada em 08 (oito) dias a contar
da data da primeira publicação do edital, às 09h00m, em primeira convocação com a presença de, no mínimo, ¾ dos
sócios, e às 10h00m, em segunda convocação, com qualquer número, a ser realizada na Av. Paulista, 1048, cj. 32,
São Paulo-SP, tendo como Ordem do Dia: (i) elevação do capital social mediante a integralização da Reserva de Lucro
ou Prejuízo Acumulado e da AFAC – Futuro Aumento de Capital; (ii) alteração do objeto social e, (iii) outros assuntos
de interesse da sociedade.

São Paulo, 03 de maio de 2018.
Luiz Augusto Inserra
Sócio Administrador K-09,10e11/05

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
10/05/2018 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: 1.0235.4134660-6 - SED: 10317/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
DOMUS
DEVEDOR(ES): NELSON KAZUYOSHI OKABAYASHI, BRASILEIRO, CASADO PELO
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NOS TERMOS DA LEI 6.515/77,
INDUSTRIÁRIO, CPF: 003.969.038-51, RG: 9,260.567-SP e seu cônjuge IZAURA
SUZUKO IKEDA OKABAYASHI, BRASILEIRA, CPF: 003.969.038-51, RG: 10.995.591-
SP. Imóvel sito à: RUA PAULO VIDIGAL VICENTE DE AZEVEDO, Nº 222, AP 41, NO
4º ANDAR DO EDFICIO MONTE PALATINO, BLOCO B, CONDOMINIO RESIDENCIAL
BELVEDERE II, NO 44º SUBDISTRITO LIMÃO - SÃO PAULO/SP.

São Paulo, 10/05/2018.
DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA

Agente Fiduciário

10, 11 e 12/05/2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0142836-41.2010.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 42ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). André Augusto Salvador Bezerra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Soy
Comércio Importação e Exportação de Cereais e Matéria Prima Ltda (CNPJ. 09.382.549/0001-62) e Jamal Mohamad Saleh Boura
(CPF. 227.546.298-82), que Fundo de Recuperação de Ativos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 2.669.772,45 (julho de 2016), representada pela Cédula de Crédito
Bancário - Empréstimo para Capital de Giro Garantido por Duplicata (Giropé - DP - Parcelas Iguais/Flex) n° 30051-19896827-3.
Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito
do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob
pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS.                                                   11 e 12 / 05 / 2018



Página 7São Paulo, sexta-feira, 11 de maio de 2018 Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A. - CNPJ/MF n° 15.047.380/0001-97 - NIRE nº 35.300.439.368 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2018 - Data, Hora 
e Local: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março de 2018, às 10h00min, na sede social da 
Companhia localizada na Avenida Paulista, n° 500, 5º andar, conjunto 53, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, CEP 01310-000. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos 
termos do § 4o do artigo 124 da Lei n° 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a 
presença dos acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia. 
Publicações Prévias: Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes publicados 
no dia 28 de fevereiro de 2018, no jornal o “Valor Econômico” e no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
Constituição da Mesa: Presidente: Sr. Fabio Arturo Corrias; e Secretária: Sra. Beatriz de Moura 
Campos Mello Almada. Ordem do Dia: o exame, discussão e aprovação das seguintes matérias: 
(1) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles 
apresentadas; (2) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido e a distribuição de 
dividendos; e (3) fixar a remuneração global anual dos membros da administração da Companhia. 
Deliberações: Examinando os itens constantes da ordem do dia, os acionistas presentes tomaram as 
seguintes deliberações: foram examinadas, discutidas e aprovadas, pela unanimidade de votos dos 
presentes e sem ressalvas, (1) as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício 
social findo em 31 de Dezembro de 2017, devidamente acompanhadas do Parecer dos Auditores 
Independentes; (2) aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2017, após as deduções legais para Provisão de Imposto de Renda e Contribuições Sociais, no 
montante de R$ 42.910.024,38 (quarenta e dois milhões, novecentos e dez mil, vinte e quatro reais e 
trinta e oito centavos), da seguinte forma: (ii.a) o montante de R$ 2.145.501,22 (dois milhões, cento e 
quarenta e cinco mil, quinhentos e um reais e vinte e dois centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) 
do lucro líquido, à constituição de Reserva Legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.; (ii.b) o 
montante de R$ 10.727.506,10 (dez milhões, setecentos e vinte e sete mil, quinhentos e seis reais e 
dez centavos) para pagamento aos acionistas a título de distribuição de dividendos; (ii.c) o montante 
de R$ 30.037.017,06 (trinta milhões, trinta e sete mil, dezessete reais e seis centavos) para a conta de 
prejuízos acumulados da Companhia; e (3) fixar o limite anual da remuneração global dos administradores 
da Companhia em R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, da qual foi lavrada a presente ata 
que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel da 
ata lavrada em livro próprio da Companhia. São Paulo, 29 de março de 2018. Mesa: Fabio Arturo 
Corrias - Presidente; Beatriz de Moura Campos Mello Almada - Secretária. Acionistas Presentes: 
Swiss Reinsurance Company Ltd. - Por: Frederico Santana Knapp - Cargo: Procurador; SWISS RE 
REINSURANCE HOLDING COMPANY LTD. - Por: Beatriz de Moura Campos Mello Almada - Cargo: 
Procuradora. JUCESP nº 196.504/18-1 em 26/04/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Melhor Taxa S.A.
CNPJ/MF nº 18.679.658/0001-37

Demonstrações Financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO Dez-2017 Dez-2016
CIRCULANTE  1,527,312  3,947,796 
Disponibilidades  1,222,973  3,840,753 
Contas a Receber  11,997  21,898 
Outros Créditos  263,452  74,204 
Outros Créditos a Receber  218,792  54,687 
Adiantamento a Empregados  5,913  6,294 
Tributos a Recuperar/Compensar  38,746  13,223 
Despesas Antecipadas  28,891  10,941 
NÃO CIRCULANTE  89,100  201,413 
Contrato de Mútuo  14,668  33,011 
Imobilizado  18,964  21,091 
Intangível  55,468  147,310 
TOTAL ATIVO  1,616,412  4,149,209 

PASSIVO Dez-2017 Dez-2016
CIRCULANTE  598,580  748,303 
Fornecedores  31,278  44,130 
Empréstimos  4  17,569 
Obrigações Fiscais  125,022  165,606 
Obrigações Trabalhistas  60,897  169,376 
Outras Obrigações  173,944  151,424 
Contrato Mútuo  207,435  200,199 
NÃO CIRCULANTE  -  - 

 -  - 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  1,017,832  3,400,906 
Capital Social  19,200  19,200 
Reservas de Capital  6,906,500  6,906,500 
Prejuízos Acumulados  (5,907,867)  (3,524,794)
TOTAL PASSIVO  1,616,412  4,149,209 

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO
Fluxo De Caixa Das Atividades Operacionais
Lucro Líquido  (2,367,782)
Depreciação E Amortização  98,391 
Receita Financeira  (130,232)
Ajuste De Exercícios Anteriores  (15,291)
Dividendos Recebido  (6,468)
Contas A Receber  9,901 
Outros Créditos E Despesas Antecipadas  (207,198)
Contas A Pagar  (30,416)
Impostos E Encargos A Pagar  (149,063)
Outras Obrigações  22,520 
Caixa Das Atividades Operacionais  (2,775,638)
Fluxo De Caixa Das Atividades De Investimentos
Resultado Financeiro  130,232 
Mutuo Passivo  7,236 
Mutuo Ativo  18,343 
Imobilizado E Intangível  (4,422)
Caixa Das Atividades De Investimento  151,389 
Fluxo De Caixa Das Atividades De Financiamento
Dividendos Recebido  6,468 
Caixa Das Atividades De Financiamento  6,468 
Variação Do Saldo De Caixa  (2,617,780)
Saldo Inicial - 2016  3,840,753 
Saldo Final - 2017  1,222,973 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social Reserva de Capital
Lucros / (Prejuízos) 

Acumulados Total
Saldo final - 31/12/2015  1,000  1,788,046  (2,264,288)  (475,242)
Capital Social  18,200  -  -  18,200 
Reserva de Capital a Integralizar  -  (18,017)  -  (18,017)
Reserva de Capital Social  -  5,136,470  -  5,136,470 
Prejuízo do Exercício  -  -  (1,199,765)  (1,199,765)
Ajuste de Exercícios Anteriores  -  -  (60,740)  (60,740)
Saldo final - 31/12/2016  19,200  6,906,500  (3,524,794)  3,400,906 
Capital Social  -  -  - 
Prejuízo do Exercício  -  -  (2,367,782)  (2,367,782)
Ajuste de Exercícios Anteriores  -  -  (15,291)  (15,291)
Saldo final - 31/12/2017  19,200  6,906,500  (5,907,867)  1,017,832 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM REAIS

Dez-2017 Dez-2016
Receita Bruta  366,146  350,714 
Impostos  (56,958)  (50,285)
Outras Deduções da Receita  -  - 
Receita Liquida  309,189  300,429 
Custo dos serviços vendidos  (1,206,403)  (556,293)
Lucro Bruto  (897,214)  (255,864)
Despesas Gerais Administrativas  (1,607,268)  (750,586)
Publicidade e Marketing  (686,434)  (88,124)
Pessoal  (138,043)  (186,657)
Comerciais  (35,470)  (13,563)
Gerais  (747,320)  (462,242)
Resultado Financeiro  130,232  (232,121)
Outras Receitas/Despesas Operacionais  6,468  39,377 
Outras Receitas  6,468  39,377 
Outras Despesas  -  - 
Resultado antes dos Impostos  (2,367,782)  (1,199,194)
IR e CSSLL  -  (571)
Lucro/Prejuízo líquido do exercício  (2,367,782)  (1,199,765)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 
31/12/2017 totalizando no Ativo e Passivo: R$ 1.616.412,35 (um milhão seiscentos 
e dezesseis mil e quatrocentos e doze reais e trinta e cinco centavos).
penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos 

-
sional contador esta restrita ao aspecto técnico desde que reconhecidamente ope-
rou com dados e documentos fornecidos pela administração da empresa, que se 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1080814-22.2013.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Leandro de Paula Martins Constant, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
CESAR FLORIDO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF 100.482.398-36, METALPPY
INDÚSTRIA METALÚRGICA, NA PESSOA DE CESAR FLORIDO, CNPJ 66.987.454/
0001-06, Rua Dom Paulo Pedrosa, 611, que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO
MERCANTIL, para cobrança de R$ 875.219,11 referente ao saldo devedor do Contrato de
Arrendamento Mercantil Financeiro Leasing nº 0.12.5286.1, cadastrado internamente
com a operação de nº 221298-6. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 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 aos executados 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). Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 16 de março de 2018.          B 11 e 12/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004728-39.2015.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Adriana Brandini do Amparo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA
HELENA DE BARROS FALCAO LACERDA, Brasileiro, CPF 873.688.628-91, Rua
Augusta, 2895, Apto. 21, Cerqueira Cesar, CEP 01413-100, São Paulo - SP, que BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para
cobrança de R$ 278.189,64 (janeiro/2015), referente ao saldo Devedor do Contrato de
Empréstimo - Financiamento Pessoa Física/Pessoa Jurídica nº 62.170110-0. 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). 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 fevereiro de 2018.          B 11 e 12/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1098084-54.2016.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GR INFINITY
IMENSITTA CENARIOS ORG LOC EV,, CNPJ 12.011.766/0001-50, Rua Balata, 60,
Jardim Guairaca, CEP 03244-130, São Paulo - SP , que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, objetivando o recebimento
de R$ 254.816,16 (julho/2016), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao
saldo devedor da Proposta de Abertura de Conta, Limite de Crédito e Contratação a
Produtos e Serviços Bancários-Pessoa Jurídica-Business nº 3409130071048000173,
conta corrente 130071048, Agência 3409, bem como ao pagamento de custas, honorários
e demais cominações. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente
corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC),
que à tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito
o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos, sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 08 de maio de 2018.          B 11 e 12/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020485-73.2015.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
FELIPE BARROS RODRIGUES, Brasileiro, CPF 434.242.268-90, que José Marcelo
Sorani, ajuizou uma Ação de Reparação de Danos, com Pedido de Antecipação de Tutela,
com Procedimento Comum, tendo como corré Maria Lúcia de Araújo, objetivando rescindir
o contrato de compra e venda do veículo marca Honda, modelo Fit, placas FBX1504,
condenando os réus a restituírem ao autor o valor de R$ 34.500,00 (nov/2015), corrigidos
monetariamente, bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações.
Sendo deferida a liminar, determinando a expedição de ofício ao Banco Itaú, para que
efetue depósito judicial da quantia de R$ 34.500,00 que eventualmente conste da conta
corrente nº 29.806-9, da agência 4299, de titularidade do réu. Estando o requerido em
lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC), sendo
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 §- IV). Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 15.03.2018. NADA MAIS.       B 11 e 12/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001848-21.2007.8.26.0020
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do
Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Sabrina Salvadori Sandy Severino, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Mayra Monteiro Neves, CPF 088.846.048-18, que a ação de Procedimento
Ordinário, tendo como corréu Regis Elisio Neves, CPF 212.985.108-80, requerida por
Condomínio Conjunto Residencial Portal das Artes, foi julgada procedente, condenado os
réus em R$ 141.956,66 (out/2017). Estando a ré em lugar ignorado, expediu-se o presente,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra, sob pena não o
fazendo, ser acrescido de multa no percentual de 10%, do montante da condenação (Art.
523, § 1º e 3º do NCPC), ou ser levado a efeito a penhora efetuada sobre o apartamento
nº 43, localizado no 4º andar do Bloco F, integrante do Conjunto Residencial Portal das
Artes, situado na Rua Santo Ubaldo, 28, Vila Carolina, 44º Subdistrito Limão, matrícula
131.4406 do 8º Oficial de Registro de Imóveis/SP, e sobre os valores de R$ 52,04, R$
185,63 e R$ 2,76, podendo, no prazo de 15 dias oferecer impugnação, 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. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de abril de 2018.          B 11 e 12/05
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022355-56.2015.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Renata Barros Souto Maior Baião, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Personal
Incorporadora e Exportadora Ltda, CNPJ 00.334.494/0001-40, na pessoa de seu
representante legal, que Ulisses Tywoniuk, ajuizou uma Ação Declaratória de Nulidade
de Alteração de Contrato Social, com Pedido de Tutela Antecipada, com Procedimento
Comum, tendo como corréus Raquel Chehaibar e Outros, objetivando seja declarada a
nulidade e cancelamento do registro da alteração do contrato social da Sociedade Personal
Incorporadora e Exportadora Ltda, CNPJ 00.334.494/0001-40, registrada sob nº 010.875/
00-1, sessão de 10.01.2000, no que diz respeito a inclusão do Autor como sócio
administrador da referida Sociedade; condenando-se os réus 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 considerado 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. NADA
MAIS. B 11 e 12/05

Edital - Prazo 20 dias - Processo nº 1096085-71.2013.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva
Queiroz Junior, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz
Saber a Conexão Rural Com. Prod. Agropecuários Ltda, CNPJ 03.697.748/0001-83, na
pessoa de seu represente legal, Lúcio Marcos Gomes da Silva, CPF 060.136.708-11 e
Ivana Aparecida Celestino da Silva, CPF 966.420.926-00, que Luxembourg Brasil Comércio
de Produtos Químicos Ltda, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para
cobrança de R$ 183.974,35 (novembro/2013), referente ao débito do Instrumento Particular
de Confissão e Novação de Dívida. Estando os executados em local ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 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 aos executados nesse
prazo, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor
em execução, mais custas e honorários, requererem 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). Será o presente, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 26.02.2018.       B 11 e 12/05

ADNETWORK INTERNET ADVERTISING SOLUTIONS S.A. - CNPJ 03.687.080/0001-93 - NIRE 35.300.417313 - Ata 
de Assembleia Geral Extraordinária em 25/04/2018 - 1. Data, Hora e Local: Em 25/04/2018, às 13h, na sede 
social da Adnetwork Internet Advertising Solutions S.A., localizada na Rua Gomes de Carvalho, 1.666, salas 101 e 
102, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo/SP (“Companhia”). 2. Publicações Legais e Presença: 
Publicação de edital de convocação dispensada em virtude da presença dos acionistas detentores da totalidade do capital 
social da Companhia, conforme faculta o Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. 
Composição da Mesa: Presidente: Sr. Ricardo Siqueira Hudson. Secretária: Sra. Maura Regina Martines Santos. 4. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre: (i) a absorção de prejuízos acumulados da Companhia, conforme últimas Demonstrações 
Financeiras da Companhia levantadas em 31.12.2017; (ii) redução do capital social da Companhia; e (iii) a consequente 
alteração do artigo 5o do Estatuto Social. 5. Deliberações: Após exame das matérias constantes da ordem do dia, o único 
acionista deliberou, sem ressalvas, pela: 5.1 Absorção dos prejuízos acumulados da Companhia no montante de R$ 
13.171.011,42, conforme últimas Demonstrações Financeiras levantadas em 31.12.2017, com a utilização da reserva de 
capital da Companhia decorrente ágio na subscrição de ações, no montante de R$ 9.670.180,61, remanescendo R$ 
3.500.830,81 na conta de prejuízos acumulados. 5.2 Redução do capital social da Companhia, sem o cancelamento ou 
redução do número de ações, para absorção de perdas e por julgá-lo excessivo, no montante total de R$ 4.700.830,81, dos 
quais R$ 3.500.830,81 são utilizados para absorção dos prejuízos acumulados e R$ 1.200.000,00 deverão ser restituídos 
aos acionistas da Companhia. 5.2.1 Com isso, o capital social da Companhia passa a ser de R$ 11.187.480,73. 5.3 
Alteração do Artigo 5o do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital 
social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 11.187.480,73, representado por 18.136.581 ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal.” 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, a 
Assembleia foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas 
presentes. Fica autorizada a publicação da presente ata com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme 
faculta o artigo 130, §2º, da Lei das S.A. 7. Assinaturas: Presidente da Mesa: Ricardo Siqueira Hudson. Secretária: Maura 
Regina Martines Santos. Acionista: Ricardo Siqueira Hudson. A presente é cópia fiel do original lavrado no Livro próprio. São 
Paulo/SP, 25/04/2018. Ricardo Siqueira Hudson - Presidente; Maura Regina Martines Santos - Secretária. Acionista: 
Ricardo Siqueira Hudson.

IMÓVEIS EM LEILÃO
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

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

PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 11/05/2018 HORÁRIO: DAS 12:30 AS 12:45h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-SÃO
PAULO/SP

Contrato: 2.1816.3504956-6 - SED: 30658/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): DANILO LOPRETE, BRASILEIRO, CASADO PELO REGIME DA
COMUNHAO PARCIAL DE BENS, NA VIGENCIA DA LEI 6.515/77, EMPRESARIO,
CPF: 038.887.138-54, RG: 9.271.697-SSP/SP TANYA MARA DA ROCHA PAIVA LOPRETE,
BRASILEIRA, BANCARIA, CPF: 183.158.871-49, RG: 21.573.127-SSP/SP Imóvel
sito à: RUA CORONEL CONRADO SIQUEIRA CAMPOS, Nº 47, AP 84, BLOCO A,
NO 8º ANDAR OU 11º PAVIMENTO DO EDIFICIO ROUXINOL,  CONDOMINIO
PASSAROS E FLORES, 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA - SÃO PAULO/SP. Descrição:
Possuindo a área privativa de 91,13 metros quadrados, área de garagem de 42,04
metros quadrados, correspondendo a 2 (duas) vagas indeterminadas, área comum de
35,975 metros quadrados, perfazendo a área total de 169,145 metros quadrados,
correspondente á fração ideal de 0,6327% no terreno.

Contrato: 8.0240.0026503-0 - SED: 30634/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): HELENA IRINEU BERTOLINO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR,
CHEFE DE RH, CPF: 126.880.808-30, RG: 12.820.557-X-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA
CORREIA DE LEMOS, Nº 577, APARTAMENTO Nº 03, LOCALIZADO NO PAVIMENTO
TÉRREO DO EDIFÍCIO CRISTAL, NA SAÚDE - 21º SUBDISTRITO - SÃO PAULO/SP.
Descrição: Com a área útil de 56,665m2, área comum de 3,600m2, totalizando a área
construída de 60,265m2, correspondendo-lhe a fração ideal no terreno e demais áreas
de uso e destinação comuns do prédio de 8,876%.

São Paulo, 21/04/2018.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial

21/04/2018 - 30/04/2018 - 11/05/2018

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:30/05/2018 - A partir das: 12:00
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a RUA ARACI, 162,
COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA, 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 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

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
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do
sinal dado.

A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
será feita através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto as Agências
especificadas ao lado dos contratos, 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
das  Agências da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicadas com no
mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.

Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da
praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas
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 leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, 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:1D2DF- CONTRATO: 110034024306-8-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA- AGENCIA: 1003-0 VITAL BRASIL

NELSON REINALDO BARBOSA DE SOUZA, BRASILEIRO(A), JOQUEI, CPF
07538262830, CI 21.816.455, SOLTEIRO(A),  e cônjuge, se casado(a) estiver.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 32, 3º ANDAR, EDIFICIO FLAMBOYANT
OU Nº 04 CONDOMINIO SOLAR DOS PINHEIROS, A RUA CANDIDO FONTOURA,
NºS 401 E 485, 13º SUBDISTRITO - BUTANTA, SAO PAULO, SP. COM A AREA
PRIVATIVA DE 44,725M2, AREA COMUM DE DIVISAO NAO PROPORCIONAL DE
22,4598M2, CORRESPONDENTE A UMA VAGA INDETERMINADA NO
ESTACIONAMENTO, MAIS A AREA COMUM DE DIVISAO PROPORCIONAL DE
39,637M2, PERFAZENDO A AREA TOTAL DE 106,8218MS2, CORRESPONDENDO
NO TERRENO E DEMAIS COISAS COMUMS DO CONDOMINIO A UMA FRAÇÃO
IDEAL DE 0,44643%. COM TODAS AS SUAS BENFEITORIAS, INSTALAÇÕES,
ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 762.897,86
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 195.000,00

ITUPEVA, 11/05/2018
ARY ANDRÉ NETO

11 - 14 - 30/05/2018

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
10/05/2018 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial. Quaisquer
informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa Econômica
Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em horário bancário.

Contrato: 8.0238.0063798-7 - SED: 10351/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
DOMUS
DEVEDOR(ES): FLAVIO AUGUSTO SANTOS DA CRUZ, BRASILEIRO, SOLTEIRO,
MAIOR, OPERADOR DE MICRO, CPF: 143.222.458-11, RG: 18.796.354-X-SSP/SP.
Imóvel sito à: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 712, APARTAMENTO Nº 22, LOCALIZADO
NO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO CATHARINA JOÃO RADY, NO 5º SUBDISTRITO  SANTA
EFIGÊNIA - SÃO PAULO/SP.

São Paulo, 10/05/2018.
DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA

Agente Fiduciário

10, 11 e 12/05/2018

LEILÕES ONLINE

APARELHOS CELULARES, MODEMS E ACESSÓRIOS 
DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS

Informações pelo telefone: 11-3550-4066, ramal 116, pelo e-mail 
eduardo@frazaoleiloes.com.br ou www.FrazaoLeiloes.com.br

OBS: TODOS OS LOTES SÃO DE CELULARES/MODEMS/ACESSÓRIOS SÃO USADOS E SUCATA
SEM GARANTIA DE TROCA/FUNCIONAMENTO

Carlos Alberto Fernando Santos Frazão – JUCESP n° 203

CADASTRE-SE ANTECIPADAMENTE PARA PARTICIPAR DO LEILÃO

Data: 15 de maio de 2018 às 14h00
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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 2ª convocação para a Segunda Assembleia Geral de 
Titulares dos CRI, a se realizar no dia 21 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 Segunda 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, 09 de maio de 2018.
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0200897-89.2010.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Valdir da Silva Queiroz Júnior,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Fernando Salles Rodrigues Greco, CPF 371.050.878-97, RG 46427894,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Di Gênio & Patti Ltda. “Curso
Objetivo”, objetivando a quantia de R$ 552,98 (outubro/2010), referente ao cheque SU30047, emitido em
23.06.2010, contra o Itaú Uniclass, no valor original de R$ 362,19, devolvido por insuficiência de fundos.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para em 03
dias efetuar o pagamento integral da dívida atualizada, ocasião em que o valor dos honorários advocatícios será
reduzido pela metade ou oferecer bens (suficientes) à penhora, sob pena de penhora de bens e sua avaliação;
podendo, no prazo de 15 dias, oferecer embargos, ambos a fluir após o prazo de 20 dias deste edital. No prazo
para embargos, poderá o executado requerer seja admitido o parcelamento do débito, nos termos do art. 916,
do CPC. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06.02.218.  11 e 12.05

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 1010218-39.2015.8.26.0004. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu
Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Fernanda de Oliveira Joaquim Quintilio, CPF 175.186.588-
60, RG 23030038-8, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de
Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda, objetivando a cobrança de R$ 16.914,59 (novembro/2014), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2011. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponham embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito
o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de abril de 2018.  11 e 12.05

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0030447-05.2013.8.26.0005. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V – São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
Lucila Alcione Prata, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) UBERACY SOUSA SILVA, Brasileiro, Casado,
Mestre de Obras, RG 15.236.083-9, CPF 085.397.508-64, pai José Augusto Silva, mãe Terezinha Sousa
Alves, Nascido/Nascida 27/09/1962, de cor Pardo, natura de Pau Brasil – BA, Rua Rafael Monteiro Valeiro,
03, Jardim Tua, CEP 08140-020, São Paulo – SP, Fone 2214-7903, que lhe foi proposta uma ação de Busca
e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Itaucard S.A, alegando em síntese: Busca e
Apreensão do veículo marca Chevrolet, modelo Prisma, EF, Maxx 1.4, cor vermelha, placa ELK 8541, chassi
9BGRM69X0BG183771, Renavam 234223278, haja vista o inadimplemento do contrato nº 30410-429093644.
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 05 dias, pague a integralidade da dívida
pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo do
presente edital de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. O bem já foi apreendido. Será o presente edital, por extrato, publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de abril de 2018. 11 e 12.05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003552-39.2017.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JULIANA MORENO ROSA, CPF 351.040.198-02, que Itaú Unibanco S/A lhe ajuizou
ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 28.124,48 (março de 2017), referente
ao empréstimo denominado Crediário Itaú, operação contrato n° 46513-000001099299578. 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. São Paulo,
27 de abril de 2018.                                                                                                             10 e 11 / 05 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011460-02.2016.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Fresca, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a Pedro Wecchi Farias (CPF. 379.696.558-07), que Instituto Presbiteriano Mackenzie lhe ajuizou ação
Monitória, para cobrança da quantia de R$ 11.217,67 (junho de 2016), decorrente dos cheques n°s 000067,
000068, 000069, 000070, 000071, 000073 e 000074, ambos do Banco Santander Brasil S/A. Estando o requerido
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito
(ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito
(artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos
moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente, afixado e publicado.                              10 e 11 / 05 / 2018

1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital/SP Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1109912-
47.2016.8.26.0100. O Excelentíssimo Senhor Dr. Daniel Carnio Costa, Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central da Capital/SP, faz saber a DLS Comércio Varejista S/A (CNPJ. 13.204.572/0005-68), que Vest Hakme
Indústria e Comércio de Roupas Ltda lhe ajuizou um Pedido de Falência, por ser credora da quantia de R$ 42.766,15 (outubro
de 2016), representada pelas Duplicatas n°s 28134, 28135, 28136 e 28137, devidamente protestadas por falta de pagamento.
Não localizada a ré, expede-se edital, para que, no prazo de 10 dias, a fluir dos 20 dias supra, apresente contestação ou deposite
o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, sob pena de ser
decretada a falência. Fica advertido que será nomeado curado especial em caso de revelia. Será o presente afixado e publicado.
São Paulo 01/03/2018.                                                                                                                                     10 e 11 / 05 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007948-76.2017.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Capri Produção, Comunicação, Vídeo e Áudio Ltda - EPP (CNPJ. 11.188.550/0001-00), que
o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por Itaú Unibanco S/A, converteu-se em
mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 205.221,35 (outubro de 2017).
Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 (quinze) dias, a fluir dos
20 (vinte) dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Será o presente, afixado e publicado
na forma da Lei.                                                                                                                   10 e 11 / 05 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019361-09.2016.8.26.0007. 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 LEONARDO FRANCISCO BALDIN TAVARES (CPF. 410.405.308-26), que Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A lhe
ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 19.707,11 (setembro de 2016), representada pelas Notas Fiscais
n°s 002.189.775-15, 002.198.824-15, 002.214.291-15, 002.214.292-15 e 002.214.294-15. Estando o executado em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em
que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento
restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de converter-se em penhora o arresto procedido sobre: Veículo VW/Gol 1.0, placa DOT-0488, ano/modelo 2004/2004.
Outrossim, fica pelo presente, o executado Leonardo Francisco Baldin Tavares, nomeado como depositário do bem acima
descrito. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 13 de abril de 2018.                                                                                                       10 e 11 / 05 / 2018

Edital de Citação. Prazo de 30 dias. Processo nº 1014283-43.2016.8.26.0004 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
Cível - Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr. Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a LAVA RAPIDO MATTOS E LA SERRA LTDA, CNPJ 14.789.361/0001-73, na
pessoa do seu representante legal, que lhe foi ajuizada Ação de Procedimento Comum, onde o BANCO
BRADESCO S/A, requer a procedência da ação, com a condenação da Ré ao pagamento de R$ 19.913,55,
referente aos contratos de Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças nºs 3.920.563,
3.920.579 e 3.920.718, atualizados até 30/09/2016, valor esse a ser devidamente atualizado até o pagamento,
acrescidos de juros, demais cominações contratuais, custas processuais e honorários advocatícios.
Encontrandose a Ré em lugar ignorado e incerto foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 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 resposta. NADA MAIS. São
Paulo, 03 de abril de 2018. 10 e 11/05

ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. 
CNPJ/MF nº 13.140.088/0001-99 – NIRE nº 35300469844

Edital de Convocação Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam os Srs. acionistas da Acesso Soluções de Pagamento S.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem em AGO/E a serem 
realizadas no dia 23 de maio de 2018, às 10h, na sede da Companhia, localizada na Cidade e Estado/SP, na Avenida Rebouças, nº 
1368 (parte), Pinheiros, CEP 05402-100, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) em sede de AGO: (i) apreciação 
do relatório anual da administração e tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício social findo em 31/12/2017, acompanhados do parecer emitido pelos auditores independentes; (ii) destinação 
do resultado do exercício social findo em 31/12/2017; e (iii) remuneração anual dos administradores para o exercício de 2018; e b) 
em sede de AGE: (i) constituição de capital autorizado da Companhia; (ii) criação da possibilidade de outorga de opção de compra 
de ações de emissão da Companhia; (iii) criação do Primeiro Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia; e (iv) 
consolidação do Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações feitas pela aprovação das matérias tratadas na Ordem do 
Dia. Gustavo Heilberg, na forma do “caput” do Artigo 123, da Lei 6.404/76 e do §1º do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.


