
CNPJ 21.842.115/0001-01

 Caixa e equivalentes de caixa  224  397 

9.340.521 9.912.695 

 26.249  16.552 

  

 18.633.977  18.633.977 

 (1.386.609)  (1.386.609)

 1.023.085  1.213.066 

 (6.980.363)  (5.876.824)

 (1.975.594)  (2.687.070)

 204.139  4.519.138 

 (214.009)  (4.521.489)

 9.697  2.633 

 116 

 224  397 

 (173)  281 

 (8.897)  (1.533)
 214.009  4.521.489 

 (973)  (819)

- -

 (786.182)  11.017.388 
-  (6.669) - - -  (6.669)

- -  (190.795) -  190.795  - 

- - -  (321.166)  321.166  - 

- - -  11.017.388 -  11.017.388 

- - - -  4.519.138  4.519.138 

- -  (189.981) -  189.981  - 

- - -  (317.357)  317.357  - 

- - -  (786.182) -  (786.182)

- - - -  204.139  204.139 

 - CRC 1SP302963/O-0

HRJE Participações S.A.
CNPJ 21.842.082/0001-91

 Caixa e equivalentes de caixa  238  407 

9.340.521 9.912.695 

 28.388  18.691 

 18.633.980  18.633.980 

 (1.386.609)  (1.386.609)

 1.023.085  1.213.066 

 (6.980.363)  (5.876.824)

 (1.977.722)  (2.689.202)

 (8.897)  (1.533)

 214.009  4.521.489 

 (969)  (815)

- -

 (786.182)  11.017.388 

(214.009) (4.521.489)

 9.697  2.633 

 407  122 
 238  407 

 (169)  285 

 Total 

-  (6.669) - - -  (6.669)
- -  (190.795) -  190.795  - 
- - -  (321.166)  321.166  - 

- -  11.017.388 -  11.017.388 
- - - -  4.519.142  4.519.142 

- -  (189.981) -  189.981  - 
- - -  (317.357)  317.357  - 

- -  (786.182) -  (786.182)
- - - -  204.143  204.143 

1SP302963/O-0

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

(11) 2184 -0 90 0      ww w.ZUKERMAN .com.b r

✺! VARA CÍVEL - FORO CENTRAL - COMARCA DA CAPITAL -  SP  - ERRATA - ADITAMENTO ✥✁ EDITAL de LEILÃO
ELETRÔNICO publicado no jornal �O Dia� (edição de 17/07/2018) - Exequente: BANCO DAYCOVAL S.A. -  Executados:
JOSÉ GOMES e MARCIA MARINOVIC GOMES - Processo: 1073720-23.2013.8.26.0100 - FAZ SABER em ADITAMENTO
ao EDITAL de LEILÃO expedido nos autos supra, publicado no jornal �O DIA� (edição de 17/07/2018), que o imóvel a ser
praceado acha-se MATRICULADO sob nº 79.502  no 12º Registro de Imóveis desta Capital. Será a presente ERRATA
publicado na forma da lei, prevelacendo todos os demais termos do edital publicado. São Paulo, 17 de julho de 2.018.

●✂✄☎AVO COUBE DE CARVALHO - JUIZ DE DIREITO

18/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 
0033289-95.2012.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São 
Paulo,Dr(a). Adriana Brandini do Amparo, na forma da Lei, etc. 
Faz saber a Nathália Souza Damásio CPF 398.379.998-10, 
representada pela sua genitora Rosineide Gomes de Souza 
CPF 844.771.564-72, que Stefano de Araujo Coelho ajuizou 
ação comum,para cobrança de R$5.061,54 (dez/12), referente 
aos honorários advocatícios das ações de Aposentadoria por 
Invalidez no JEF/SP, nº 0053426- 65.2010.4.03.6301, e de 
revisão de benefício previdenciário, nº 0002172-
19.2011.4.03.6301. Estando a ré em lugar ignorado, expede-
se edital de citação, para que no prazo de 15 dias, a fluir do 
prazo supra, conteste o feito, sob pena de serem aceitos os 
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será 
o edital, afixado e publicado na forma da lei.                      [17,18] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos 
autos do PROC. Nº 1018333-91.2018.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 15ª Vara da Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Simone Viegas de Moraes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO move uma 
Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 
3.365/1941 contra Renato Luiz Benvenuti e Gabriela 
Benvenuti, objetivando a desapropriação da fração ideal de 
24% sobre a área necessária, ou seja, parte do terreno, com 
62,67 m² e à totalidade das benfeitorias erigidas (área útil de 
235,09 m² + área comum de 30,76 m² = área total de 265,85 
m²) sobre o imóvel situado na Av. Santo Amaro, nº 590 - Vila 
Nova Conceição/SP, contribuinte nº 016.147.0026-5, matrícula 
nº 26.888 do 4º ORI/SP, declarado de utilidade pública para 

13/04/2015, mediante a oferta de R$275.425,43. Para o 
levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a 
expedição de edital com o prazo de 10 (dez) 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 21 de junho de 2018.                                  [17,18] 

Passivo 2018 2017

Total do passivo circulante 1.133.299 825.557 
 Patrimônio líquido 20.785.978 19.884.335 

Total passivo e patrimônio líquido 21.919.277 20.709.892 

 (em reais)

2018 2017

Lucro operacional antes do resultado
1.202.190  1.081.859 
1.202.190  1.081.859 

2018 2017
 1.202.190  1.081.859 

 1.202.190  1.081.859 

2017

 (7.195)  (6.420)

7.195  6.220 

 do patrimônio líquido

 Ajustes de 

patrimonial  Capital 
lucros 

 Lucros
 acumula

dos  Total 
 562.792  180.425  112.558  1.071.126 16.343.931  789.457 19.060.290 

 816.960  180.425  163.392  1.590.398 16.343.931  789.229 19.884.335 

 816.960  180.425  163.392  2.492.039 16.343.931  789.231 20.785.978 

2018 2017

881.830 594.601 

21.037.447 20.115.291 

21.919.277 20.709.892 

ContadorDiretoria

CNPJ 19.165.727/0001-57

 Caixa e equivalentes de caixa 992 992

 Dividendos a receber 881.341 594.112

21.037.447 20.115.291

- 4.557

29.281 15.312

1.106.934 806.941

816.612 816.612

 Reserva de Lucros 2.833.792 1.933.814

16.343.930 16.343.930

 Ajustes de avaliação
789.231 789.229

 (9.412)  (6.420)
 1.209.385 1.088.238 Diretor-Presidente

CRC 1SP302963/O-0

   

Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício                                             992  992 

do exercício  992  992 

  de 27/03/2017 253.818 - -  (253.818) - - -  - 
 Realização custo atribuído

- - - - -  (228)  228  - 
 Lucro líquido do exercício - - - - - - 1.081.819  1.081.819 

- -  50.764 - - -  (50.764)  - 
- -   - - - -  (257.821)  (257.821)

Reserva de retenção de lucros - - -  773.463 - -  (773.463)  - 

 Realização custo atribuído
- - - - -  2  (2)  - 

 Lucro líquido do exercício - - - - - - 1.199.973  1.199.973 

- -    - - - -  (299.993)  (299.993)
Reserva de retenção de lucros - - -  899.978 - -  (899.978)  - 

- -

   

(1.209.385) (1.088.238)

 9.412  6.420 

LHT PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 21.842.173/0001-27

 28.707  19.010 

  

 18.633.980  18.633.980 

 (1.386.609)  (1.386.609)

 1.023.085  1.213.066 

 (6.980.363)  (5.876.824)

 (1.977.877)  (2.689.521)

 204.307  4.519.142 

(214.009) (4.521.489)

 9.697  2.633 

 407  122 

 402  407 
 (5)  285 

 (8.897)  (1.533)

 214.009  4.521.489 

 (805)  (815)

 204.307  4.519.142 
- -

hedge  
(786.182)  11.017.388 

CRC 1SP302963/O-0

 402  407 

9.340.521 9.912.695 

 Total 

-  (6.669) - - -  (6.669)
- -  (190.795) -  190.795  - 

- - -  (321.166)  321.166  - 
- - -  11.017.388 -  11.017.388 
- - - -  4.519.142  4.519.142 

- -  (189.981) -  189.981  - 

- - -  (317.357)  317.357  - 
- - -  (786.182) -  (786.182)
- - - -  204.307  204.307 

CNPJ 19.165.805/0001-13 

 

 Caixa e equivalentes de caixa 787  787
 Dividendos a receber 881.341  594.112

 

21.037.447  20.115.291
    

    

 

 -  4.557

26.060  14.188

1.107.724  807.207

 

 

816.915  816.915

 Reserva de Lucros 2.835.715  1.934.164

16.343.930  16.343.930

 Ajustes de avaliação 
789.231  789.229

   

   

 (7.315)    (6.420)

 1.209.385      1.088.278 

   

   

Resultado de equivalência
(1.209.385) (1.088.278)

 Diretor-Presidente 1SP302963/O-0

 7.315  6.420 

Caixa e equivalentes 
 caixa no início do exercício  787  787 

Caixa e equivalentes de 
 787  787 

  de 27/03/2017 254.123 - -  (254.123) - - -  - 
 Realização custo atribuído 

- - - - -  (228) 228  - 
 Lucro líquido do exercício - - - - - - 1.081.859 1.081.859

- - 50.825 - - -  (50.825)  - 
- - - - - -  (257.816)  (257.816)

Reserva de retenção de lucros - - - 773.447 - -  (773.447)  - 

 Realização custo atribuído 
- - - - -  2  (2)  - 

 Lucro líquido do exercício - - - - - - 1.202.070 1.202.070
- -  - - - -  (300.517)  (300.517)

Reserva de retenção de lucros - - - 901.551  (901.551)  - 

 

   

 -     - 

   

Brazilian Securities 
Companhia de Securitização

CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
Edital de Convocação

Segunda Convocação Décima Sexta Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 343ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização

Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 343ª Série da 1ª Emissão da Brazilian 
Securities Companhia de Securitização (“CRI” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da Cláusula Quinze do Termo 
de Securitização de Créditos Imobiliários da 343ª Série da 1ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 
Securitizadora (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 2ª convocação, para a Décima Sexta Assembleia Geral de 
Titulares dos CRI (“Décima Sexta Assembleia”), a se realizar no dia 25 de julho de 2018 às 14h30min, no endereço da 
Securitizadora, na Avenida Paulista, nº 1.374, 17º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a 
contratação de advogados correspondentes, para atuarem juntamente com o Freitas Leite Advogados. Os Titulares dos CRI 
deverão se apresentar no endereço da Securitizadora 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 na Décima Sexta Assembleia, no mesmo endereço da Securitizadora indicado acima, no 
momento da referida Décima Sexta Assembleia. Sem prejuízo, e em benefício do tempo, os titulares dos CRI deverão 
encaminhar previamente os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail assembleias@
pentagonotrustee.com.br, com, pelo menos, 2 (dois) dias úteis de antecedência, e apresentar as vias originais no momento 
da referida assembleia. São Paulo, 16 de julho de 2018. Brazilian Securities Companhia de Securitização

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  16/
07/2018, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1DD91 -  CONTRATO: 840700069486-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4070-
3 PÇA DA REPUBLICA

ENDERECO DO IMÓVEL:AVENIDA CUPECE, Nº 6.062, ESQUINA COM A AVENIDA
INTERMUNICIPAL, APARTAMENTO Nº 132, TIPO B-3-DED, 13º ANDAR, BLOCO 05,
CONJUNTO RESIDENCIAL CUPECE, 42º SUBDISTRITO - JABAQUARA, SAO PAULO/
SP. CABENDO-LHE O DIREITO A UMA VAGA NA GARAGEM COLETIVA.

ROBERTA ANDRADE DA SILVA, BRASILEIRO(A), AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CPF:
25091191844, CI: 27.272.256-SP CASADO(A).

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

16 - 17 - 18/07/2018

Companhia Comercial, Industrial e Administradora Prada
C.N.P.J. nº 51.459.642/0001-94

Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os acionistas da Companhia Comercial, Industrial e Administradora Prada para a Assembleia 
Geral Extraordinária a se realizar no dia 15 de agosto de 2018, às 9h00min, em sua sede social, na Avenida 
Senador Queirós, 274, 3º andar, conjunto 31, em São Paulo-SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
– Preenchimento de cargo vago de Diretor para complementação de mandato. São Paulo, 12 de julho de 2018. 
 Diretoria (18, 19 e 20/07/2018)

3ª Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros/SP. 3º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº
1001746-28.2015.8.26.0011. A Dra. Rosana Moreno Santiso, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional
de Pinheiros/SP, Faz Saber a Antônio José Duarte Gomes (CPF. 126.780.378-94), que nos autos da ação de
Execução, ajuizada por Sul América Companhia de Seguro Saúde (CNPJ. 01.685.053/0001-56), em face de Planet
Aquarium Peixes Ornamentais Ltda ME (CNPJ. 06.029.865/0001-67), foi deferida a citação por edital, para que em
15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifeste-se sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa Planet Aquarium Peixes Ornamentais Ltda ME (CNPJ. 06.029.865/0001-67), requerendo as provas cabíveis.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos
moldes do artigo 257, IV do NCPC. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, o qual será afixado
e publicado na forma da lei. SP, 03/07/2018.                                                                               18 e 19 / 07 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007627-10.2015.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro
Cabrini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA IMPORTAÇÃO E EXPORTA-
ÇÃO LTDA, CNPJ 08.542.189/0001-56, Avenida Epaminondas Jacome, 431, Baixada da Cadeia Velha, CEP 69905-
292, Rio Branco - AC, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Santos e Oliveira Comércio
de Ferros e Metais Ltda-ME, objetivando a condenação da ré ao pagamento de R$ 167.633,44 (maio/2015),
conforme documentos dos autos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS.                                                                                                                      18 e 19 / 07 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1013810-36.2016.8.26.0011. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Seguro.
Exeqüente: Sul America Cia de Seguro Saude. Executado: E-vero Serviços de Informatica Ltda - Me. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013810-36.2016.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI -
Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Francisco Carlos Inouye Shintate, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) E-VERO SERVIÇOS
DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ 16.541.431/0001-03, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por
parte de Sul America Cia de Seguro Saude, alegando em síntese: Execução por quantia certa pelo inadimplemento do contrato de
serviço ambulatorial. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO de todo o conteúdo da
petição inicial, cuja cópia segue anexa, para no prazo de 03 (três) dias úteis, pagar a dívida no valor de R$ 5.350,51 (fev/2017),
que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito. PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias úteis. 1- Caso a executada
efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art.827, § 1º, do CPC).
2- No prazo para embargos, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor
em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá o(a) executado(a) valer-se do disposto no art. 916 e §§,
do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos termos do art. 916, § 4º, do CPC. O não pagamento de qualquer
das parcelas acarretará o disposto no art. 916, § 5º, do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor
embargos (art. 916, § 6º, 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 27 de junho de 2018.                                                                           18 e 19 / 07 / 2018

5ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 5º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1131619-42.2014.8.26.0100.
O Dr. Gustavo Coube de Carvalho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Trasco Bremen C
S A Ltda (CNPJ. 10.754.354/0001-85), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Itaú Unibanco S/A, foi
julgada procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 141.494,51 (julho de 2017). Estando a requerida em lugar
ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de
incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e
avaliação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 26/06/2018.                                                    18 e 19 / 07 / 2018

ALUMINA LIMITED DO BRASIL S.A.
CNPJ N° 10.733.201/0001-51  -  NIRE N° 35.300.367.171

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 12 DE JULHO DE 2018
Data e Horário: 12 de julho de 2018, às 10:00 horas; Local: na sede da Sociedade, na Avenida das Nações Unidas, 
no 14.171, 15º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Mesa: Presidente da assembleia, David Dias de 
Sousa; Secretário, Virgilio Borba; Presença e Convocação: Dispensada a convocação prévia, de acordo com o que 
faculta o § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade 
do capital social, conforme assinaturas apostas no livro de Presença de Acionistas; Deliberações: Por unanimidade 
de votos, as seguintes deliberações foram tomadas: (1) lavratura da ata na forma sumária, como facultado pelo 
artigo 130, § 1º, da Lei n° 6.404/76; (2) considerando que o montante do capital social se mostra excessivo diante 
das reais necessidades de recursos financeiros para o custeio das atividades da Companhia, aprovar a redução do 
capital social de R$2.350.591.566,00 (dois bilhões, trezentos e cinquenta milhões, quinhentos e noventa e um mil, 
quinhentos e sessenta e seis reais) para R$2.300.591.566,00 (dois bilhões, trezentos milhões, quinhentos e noven-
ta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais) mediante o cancelamento de 50.000.000 (cinquenta milhões) de 
ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada; o valor de R$50.000.000,00 (cinquenta 
milhões de reais), será restituído aos acionistas, em moeda corrente, da seguinte forma: ao acionista Alumina 
International Holdings Pty Limited o valor de R$45.467.250,00 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta 
e sete mil, duzentos e cinquenta reais) e ao acionista Alumina Limited o valor de R$4.532.750,00 (quatro milhões, 
quinhentos e trinta e dois mil, setecentos e cinquenta reais); (3) em consequência da deliberação acima, aprovar a 
alteração do artigo 5° do estatuto social que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social 
é de R$2.300.591.566,00 (dois bilhões, trezentos milhões, quinhentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e 
seis reais), dividido em 2.300.591.566 (dois bilhões, trezentos milhões, quinhentos e noventa e um mil, quinhentas 
e sessenta e seis) ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$1,00 (hum real) cada”; IV) determinar à 
Diretoria que proceda à publicação da ata desta assembleia na forma prevista no artigo 174 da Lei n° 6.404/76 e, 
quando oportuno, à sua apresentação, para registro, na Junta Comercial do Estado de São Paulo; Encerramento: 
Às 11:00 horas, após lida, aprovada e assinada a ata da assembleia por todos os presentes. Assinaturas: David 
Dias de Souza, presidente da assembleia, Virgilio Borba, Secretário, ALUMINA INTERNATIONAL HOLDINGS PTY 
LIMITED, David Dias de Sousa, procurador; ALUMINA LIMITED, David Dias de Sousa, procurador; MICHAEL PETER 
FERRARO, David Dias de Sousa, procurador; SERGIO ILIDIO DUARTE, MICHAEL LEON SCHMULIAN.

Edital de convocação para Assembleia Geral Ordinária
A Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos no Estado de São Paulo – ARFOC-SP, de acordo 
com seu estatuto, convoca seus associados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de julho 
de 2018, segunda-feira às 19h30, no auditório do Sindicato dos Jornalistas no Estado de São Paulo, à Rua Rego 
Freitas, 530 Sobreloja – Vila Buarque – São Paulo. Pauta: Prestação e aprovação de contas do primeiro semestre 
de 2018, eleição para comissão de ética, atualização da tabela de preços para referência, outros assuntos.

Marcos Alves - Presidente

Cadés II SPE Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 23.391.954/0001-78 - NIRE 3530049121-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 01/09/2017, às 10h00, na Rua Hungria, 514, 10º Andar, Conjunto 102, Sala 28, São Paulo/SP. Presença: Tota-
lidade do capital social. Convocação: dispensada, conforme artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. Mesa: Presidente: Alexandre Fer-
reira de Abreu Pereira; Secretário: Dario de Abreu Pereira Neto. Deliberações: “Aprovadas, por unanimidade”; (i) o aumento do 
capital social da Companhia em R$746.000,00 mediante a emissão de 746.000 novas ações, todas ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, passando referido capital de R$29.772.513,00 para R$ 30.518.513,00 divididos em 30.518.513 ações, todas ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal. As ações ora emitidas são, neste ato, subscritas e totalmente integralizadas em mo-
eda corrente nacional pelos atuais acionistas da Companhia na proporção de suas respectivas participações no capital social, 
mediante a utilização do saldo da conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC atualizada até 31/08/2017, 
conforme Boletins de Subscrição arquivados na sede da Companhia e anexos à presente ata; (ii) a redução do Capital Social da 
Companhia, proposta pelos acionistas, por julga-lo excessivo à consecução do objeto social da Companhia em R$ 122.000,00 
passando o capital social dos atuais 30.518.513,00 divididos em 30.518.513 ações, totalmente subscritas e integralizadas, para 
R$ 30.396.513,00 divido em 30.396.513 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A referida redução é realizada 
com o pagamento, neste ato, do valor nominal das ações a cada acionista de acordo com as respectivas participações no ca-
pital social da Companhia; (iii) Em razão das deliberações anteriores, a cláusula 5ª do Estatuto Social da Companhia, passará a 
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º- O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional 
pelos acionistas, é de R$ 30.396.513,00  dividido em 30.396.513 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata, que lida, achada conforme e vai todos os presentes assi-
nada. São Paulo, 01/09/2017. Mesa: Alexandre Ferreira de Abreu Pereira - Presidente; Dario de Abreu Pereira Neto - Secretário. 
Acionistas: AMRPAR Administração de Bens Ltda - p. Marcelo Augusto Porto Junqueira; Épica Patrimonial Ltda - p. Milton de 
Souza Meirelles Filho; Traces Estacionamentos e Participações Eireli - p. Marcelo Mansur Murad; MC4 Empreendimentos Ltda - p. 
José Massad Curi; Yapê Engenharia e Empreendimentos Ltda - p. Renato Kassab / Carlos Alberto Fonseca; Rassum Empreendi-
mentos e Participações Ltda - p. Álvaro José Resende Assumpção; RNK Empreendimentos Ltda - p. Ronaldo Koraicho; Vetivert 
Administração e Participação Ltda - p. Marcelo Boutros Maria; Onestex Administração e Participação Ltda - p. Alex Boulos Maria; 
Troy Comércio Assessoria e Serviços Ltda. - p. Arthur José de Abreu Pereira; R.N. Empreendimentos Imobiliários Ltda - p. Luciane 
Nogueira Lopes Cruz Valdemarin; Agepar Empreendimentos Ltda - p. André Giribaldi; BLC Negócios e Participações Ltda - p. 
Bruno Rizzo Setubal; De Annunzio Administração Patrimonial e Participações Ltda. - p. Edison de Annunzio.
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Ministro visita criança brasileira
que está só em abrigo nos EUA

Nacional

Jornal O DIA SP
São Paulo, quarta-feira, 18 de julho de 2018Página 4

O ministro dos Direitos Hu-
manos, Gustavo do Vale Rocha,
visitou na terça-feira (17), em
Nova York, a única criança brasi-
leira que está sozinha em um abri-
go norte-americano. É um meni-
no de 8 anos, que foi separado

dos pais que tentavam entrar nos
Estados Unidos e foram consi-
derados imigrantes ilegais.

Para o ministro, o fato de a
criança não conviver com outros
brasileiros aumenta ainda mais o
risco de vulnerabilidade. Segun-

do Rocha, o importante é verifi-
car de perto como está o menino,
que não tem com quem falar por-
tuguês, nem convive com outros
brasileiros.

De acordo com balanço divul-
gado segunda-feira (16) pelo Mi-

nistério das Relações Exteriores, há
ainda 40 crianças e adolescentes
brasileiros separados dos pais em
território americano.

A separação de pais e filhos
brasileiros levou o ministro dos
Direitos Humanos aos Estados

Unidos para uma série de reuni-
ões. Ainda nesta terça-feira, Gus-
tavo Rocha terá conversas com
representantes da Organização
das Nações Unidas (ONU)

Nesta quarta-feira(18) Gusta-
vo Rocha tem reuniões na Comis-

são Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH), vinculada à
Organização dos Estados Ameri-
canos (OEA). O ministro deve se
encontrar também com o secre-
tário-geral da OEA, Luís Almagro.
(Agencia Brasil)
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Ativo 2018 2017
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa  2  2 

 24.024  20.630 
 5.415  441 

 24  25 
 29.465  21.098 

Não Circulante
 5.866  5.494 

 Depósitos judiciais  8  8 
 5.874  5.502 

 35.225  37.031 
Total do ativo  70.564  63.631 

Demonstração dos Fluxos de Caixa - 
2018 2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
 57.946  42.567 

Ajustes
 2.011  1.864 

 (2.492)  (3.629)

 4  - 
 2.940  2.859 

 60.409  43.661 

 (4.975)  1.897 
(1)  4 
 36  - 

 -  194 
 60  (217)
 11  11 

 (552)  (629)
 (1.062)  (68)
 53.926  44.853 
 (2.305)  (2.054)

Caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais  51.621  42.799 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

 (205)  (444)
 (1.303)  5.809 

Caixa proveniente das (aplicado nas) 
 atividades de investimentos  (1.508)  5.365 
Fluxo de caixa das atividades 

(50.113) (48.192)
Caixa aplicado nas atividades 

(50.113) (48.192)
 -  (28)
 2  30 
 2  2 

 24.024  20.630 
 24.026  20.632 

Passivo e patrimônio líquido 2018 2017
Circulante

 68  6 
 82  72 

 232  272 
 1.364  1.064 

 Adiantamento de clientes   14  13 
 5.035  6.097 

 2  4 
 6.797  7.528 

Não circulante
 4.202  4.379 

 9  1 
 4.211  4.380 

Patrimônio líquido
 Capital social  29.971  29.971 

 8.157  8.500 
 21.428  13.252 
 59.556  51.723 

Total do passivo e do patrimônio líquido  70.564  63.631 

Cia. Bioenergética Santa Cruz 1
CNPJ 10.763.227/0001-42

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 
Capital Ajustes de avaliação pa-

trimonial - Deemed cost

Reservas de lucros Lucros
social Legal Dividendos adicionais  acumulados Total
29.971  8.843  5.994  12.541  -  57.349 

deemed cost  -  (343)  -  -  343 -  
 -  -  -  (12.541)  - (12.541)
 -  -  -  -  42.567  42.567 

  
 -  -    -  (10.642) (10.642)
 -  -  -  -  (25.010) (25.010)
 -  -  -  7.258  (7.258)  - 

29.971  8.500  5.994  7.258  -  51.723 
deemed cost  -  (343)  -  -  343  - 

 -  -  -  (7.258)  -  (7.258)
 -  -  -  -  57.946  57.946 

  
 -  -  -  -  (14.487) (14.487)
 -  -  -  -  (28.368) (28.368)
 -  -  -  15.434  (15.434)  - 

 29.971  8.157  5.994  15.434  -  59.556 

Demonstrações de Resultados 

A Administração
Hernani Carlos Euzébio - CRC 1SP199369/O-0

2018 2017
Receitas 68.751  53.780 

(9.747) (10.446)
Lucro bruto 59.004  43.334 
Despesas operacionais
 Despesas com vendas  (843)  (1.629)

 (41)  (61)
 51 (1)

 (833)  (1.691)
Lucro operacional 58.171  41.643 

 2.724  3.889 
 (9)  (106)

 2.715  3.783 

2018 2017
Lucro antes do IR e da CSLL 60.886  45.426 

(3.117)  (3.089)
 177  230 

Lucro líquido do exercício 57.946  42.567 

LJN Participações S.A.
CNPJ nº 13.608.705/0001-38

Em milhares de reais 

Controladora Consolidado
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante

 -  -  686.630  1.499.583 
 -  -  8.862  76.097 

 51  44  154.146  138.937 
 -  -  8.583  8.583 
 -  -  137.155  121.664 
 1  1  16.878  20.479 
 -  -  4.167  4.471 

 80.446  39.389  148.342  74.243 
 -  -  16.406  4.174 
 -  -  11.746  11.958 
 -  -  28.289  28.659 

 Total do Circulante  80.498  39.434  1.221.204  1.988.848 
 Não Circulante 

 -  -  3.238.267  2.219.477 
 -  -  930  5 
 -  -  201.787  237.602 
 -  -  2.656  14.614 
 -  -  1.007.923  663.143 
 -  -  99.122  101.715 
 -  -  38.510  50.130 
 -  -  14.542  13.041 

 Total do Não Circulante  -  -  4.603.737  3.299.727 
 Patrimônio Líquido 

 391.605  391.605  391.605  391.605 
 5.108  5.336  5.108  5.336 

(125.887)  (47.814)  (125.887)  (47.814)
 6.279  4.395  6.279  4.395 

 584.121  709.006  584.121  709.006 
 923.205  743.550  923.205  743.550 

1.784.431 1.806.078  1.784.431  1.806.078 
 -  -  1.505.704  1.597.704 

 Total do Patrimônio Líquido 1.784.431 1.806.078  3.290.135  3.403.782 
 Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 1.864.929 1.845.512  9.115.076  8.692.357 

Em milhares reais
 Controladora  Consolidado 

Lucro líquido do exercício  262.169  155.945  491.604  283.788 

 (11.914)  88.024  (23.556)  160.641 
 (44.345)  27.387  (83.600)  53.491 

 50.794  181.384  98.800  308.884 
  Contratos de Swap  -  64  -  115 

 1.858  (100.931)  2.840 (177.863)
 (3.607)  195.928  (5.516)  345.268 

Resultado abrangente do exercício  258.562  351.873  486.088  629.056 

Em milhares de reais
 Controladora  Consolidado 

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício  262.169  155.945  491.604  283.788 
 Ajustes

 -  -  356.202  230.736 
 -  -  539.380  401.134 
 -  -  63.064  25.456 
 -  -  10.209  8.311 

(262.271) (156.024)  2.994 (87.365)
 -  -  - (3.241)

 -  -  - (142.582)
 -  -  1.276  2.825 

(35) (55)  188.788  176.661 
 -  - (104.827)  230.637 
 -  -  10.964 (2.871)
 -  1  130.840  129.779 
 -  -  2.536  9.530 

  (137)  (133)  1.693.030 1.262.798 
 Variações nos ativos e passivos

 -  - (9.547) (4.957)
  Estoques  -  - (62.370)  62.229 

(4) (7)  69.884 (32.622)
 -  -  203.359 (61.845)
 -  - (23.766)  - 
 -  -  2.708 (16.938)
 8  20  13.260 (27.735)
 -  -  15.491  147 
 -  1 (48.260) (6.952)
 -  - (43.666) (23.088)
 -  - (12.358) (1.169)
 -  - (25.452) (9.010)
 5  -  11.840  22.380 

Caixa proveniente das (aplicado nas) operações (128) (119)  1.784.153 1.163.238 
 -  - (277.361) (208.335)
 -  - (25.535) (5.700)

Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) 
 atividades operacionais (128) (119)  1.481.257  949.203 
Fluxo de caixa das atividades de investimento

 -  - (17.451) (27.646)
 -  - (459.670) (357.067)
 -  - (706.133) (516.704)

 127 (31) (209.106)  82.037 
 -  -  6.553  4.269 
 -  -  -  1.362 

 -  -  -  53 
 -  - (4.834) (2.867)

 53.055  31.197  53.059  31.197 

 53.182  31.166 (1.337.582) (785.366)

 -  -  1.746.615  768.924 

Em milhares de reais
 Atribuível aos acionistas da Controladora 

  Reser
va de 

capital 
de con
trolada 

 Ações 
em tesou

raria de 
contro

lada 

 Opções 
outorga

das de 
contro

lada 

 Ajustes de avaliação patrimonial  Reservas de lucros  
pação 

de não 
controla

dores 

 Total do 
Patrimônio 

Líquido 
 Capital 

social 

 Deemed 
cost de 

controlada 

 Hedge 
accounting 

de  
controlada  Outros  Legal 

 Re
tenção 

 Reserva de 
incentivos 

 Divi
dendos 
adicio

nais 

 Lucros 
acumula

dos  Total 
391.605  5.496  (13.906)  2.674  952.670  (223.699)  (2.712)  21.512  356.893  -  - (994)  1.489.539  1.157.598 2.647.137 

deemed cost  -  -  -  - (8.596)  -  -  -  -  -  -  8.596  -  -  - 
hedge accounting  -  -  -  -  -  192.250  -  -  -  -  -  -  192.250  153.018  345.268 

 -  -  -  -  -  -  -  - (25.190)  47.903  - (22.713)  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  197.222  45.443  -  -  242.665  217.141  459.806 

 - (322)  1.457 (240) (53.834)  3.678 (48.151)  -  -  -  -  - (97.412)  97.412  - 

 -  162 (35.365) (307)  -  -  -  -  -  -  - (428) (35.938) (30.604) (66.542)

 -  -  -  2.268  -  -  -  -  -  -  -  -  2.268  1.811  4.079 
 -  -  -  -  -  -  -  - (1.250)  -  -  - (1.250) (970) (2.220)
 -  -  -  - (102.600)  -  -  -  -  -  -  - (102.600) (90.692) (193.292)
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  155.945  155.945  127.843  283.788 

 
 -  -  -  -  -  -  -  7.797  -  -  - (7.797)  -  -  - 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - (39.389) (39.389) (34.853) (74.242)
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  13.666 (13.666)  -  -  - 
 -  -  -  -  -  -  -  -  79.554  -  - (79.554)  -  -  - 

391.605  5.336 (47.814)  4.395  787.640 (27.771) (50.863)  29.309  607.229  93.346  13.666  -  1.806.078  1.597.704 3.403.782 
deemed cost  -  -  -  - (10.689)  -  -  -  -  -  -  10.689  -  -  - 
hedge accounting  -  -  -  -  - (3.317)  -  -  -  -  -  - (3.317) (2.199) (5.516)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  40.499  - (40.499)  -  -  - 

 - (346) (76.743) (427)  -  -  -  -  -  -  -  - (77.516) (65.878) (143.394)

 -  -  -  2.173  -  -  -  -  -  -  -  -  2.173  1.910  4.083 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - (13.666)  - (13.666) (12.092) (25.758)

 -  118 (1.330)  138  13.892 (290)  27.427  -  -  909  -  -  40.864 (40.864)  - 
 -  -  -  - (151.908)  -  -  -  -  -  -  - (151.908) (134.417) (286.325)
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  262.169  262.169  229.435  491.604 

 -  -  -  -  -  -  -  13.108  121.736  -  - (134.844)  -  -  - 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - (80.446) (80.446) (67.895) (148.341)
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  17.069 (17.069)  -  -  - 

391.605  5.108 (125.887)  6.279  638.935 (31.378) (23.436)  42.417  728.965  134.754  17.069  -  1.784.431  1.505.704 3.290.135 

 Controladora  Consolidado 

 -  - (1.595.432) (903.992)
Compra de ações em tesouraria  -  - (145.756) (68.232)

 -  -  2.362  1.689 
(53.055) (31.197) (153.054) (86.581)
(53.055) (31.197) (145.265) (288.192)

(1) (150) (1.590) (124.355)
 2  152  142.456  266.811 
 1  2  140.866  142.456 

 387  478  1.321.238  706.487 
 388  480  1.462.104  848.943 

A Administração
Hernani Carlos Euzébio - CRC 1SP199369/O-0

Controladora Consolidado
Ativo
Circulante

 1  2  140.866  142.456 
 387  478 1.321.238 1.029.591 

 -  -  177.842  168.838 
 -  -  69.173  172.917 
 -  -  334.654  256.574 
 -  -  581.725  586.362 
 -  -  36.093  102.310 

 27  24  9.714  11.183 
 80.446  39.389  -  - 

 -  -  16.917  12.293 
Total do Circulante  80.861  39.893 2.688.222 2.482.524 
Não Circulante

 -  -  50.669  24.667 
 -  -  111.135  88.766 
 -  -  5.834  3.867 
 -  -  3.617  27 
 -  -  24.869  25.810 
 -  -  9.355  9.355 
 -  -  122.200  106.518 
 -  -  117.442  124.285 
 -  -  28.673  32.423 
 -  -  439  439 
 -  -  474.233  416.157 

1.784.068  1.805.619  32.552  31.184 
 -  - 5.449.912 5.288.550 
 -  -  470.157  473.942 

1.784.068  1.805.619 5.952.621 5.793.676 
Total do Não Circulante 1.784.068  1.805.619 6.426.854 6.209.833 
Total do Ativo 1.864.929  1.845.512  9.115.076 8.692.357 

 Controladora  Consolidado 

 -  -  3.435.700  2.609.519 
 -  -  (2.336.341)  (1.926.210)

Lucro bruto  -  -  1.099.359  683.309 

 -  -  (119.778)  (101.941)
 (138)  (139)  (180.208)  (147.952)

262.271  156.024  (2.994)  87.365 
 -  -  3.164  147.963 

262.133  155.885  (299.816)  (14.565)
Lucro operacional 262.133  155.885  799.543  668.744 

 36  62  122.738  114.117 
 - (1)  (333.519)  (317.181)
 -  -  31.858  2.901 
 -  -  1.824  (55.014)

 36  61  (177.099)  (255.177)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 262.169  155.946  622.444  413.567 

 - (1)  (71.218)  (14.149)
 -  -  (59.622)  (115.630)

Lucro líquido do exercício 262.169  155.945  491.604  283.788 
 262.169  155.945 
 229.435  127.843 
 491.604  283.788 

Lucro básico e diluído por ação (em reais)

Em milhares de reais

São Martinho Energia S.A.
CNPJ 12.291.462/0001-94

Em milhares de reais 

As notas explicativas na íntegra, encontram-se 
disponíveis na sede social da Companhia.

A Administração
Hernani Carlos Euzébio - CRC 1SP199369/O-0

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  1  2 

 11.570  11.269 
Contas a receber  5.966  3.920 
Tributos a recuperar  912  841 

Imobilizado  22.494  23.280 
Total do Ativo

 Em milhares de reais Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante

 3.551  3.551 
Fornecedores  807  1.021 
Tributos a recolher  335  167 
Imposto de renda e contribuição social  457  819 
Dividendos a pagar  -    981 

Não Circulante
 9.579  13.040 

Patrimônio Líquido
Capital social  5.243  5.243 
Reservas de lucros  20.971  14.490 

Total do Passivo

Em milhares 
de reais, exceto quando indicado de outra forma         
Receitas  39.600  33.092 
Custo dos produtos vendidos  (11.452)  (13.556)
Lucro Bruto
Despesas operacionais
Despesas com vendas  (408)  (469)
Despesas gerais e administrativas  (42)  (45)
Outras receitas (despesas), líquidas  1  -   

 (449)  (514)
Lucro operacional

 913  1.908 
 (1.058)  (1.325)

 (145)  583 

Em milhares de reais
Reservas de Lucros

Capital social Legal Dividendos adicionais Lucros acumulados Total

Dividendos adicionais do exercício anterior, pagos  -    -    (17.528)  -    (17.528)
Lucro líquido do exercício  -    -    -    17.923  17.923 
Destinação do lucro: Dividendos mínimos obrigatórios  -    -    -    (981)  (981)
Antecipação de dividendos  -    -    -    (3.500)  (3.500)
Dividendos adicionais propostos  -    -    13.442  (13.442)  -   

Dividendos adicionais do exercício anterior, pagos  -    -    (11.518)  -    (11.518)
Lucro líquido do exercício  -    -    -    25.999  25.999 
Destinação do lucro: Dividendos mínimos obrigatórios, pagos  -    -    -    (6.500)  (6.500)
Antecipação de dividendos  -    -    -    (1.500)  (1.500)
Dividendos adicionais propostos  -    -    17.999  (17.999)  -   

 Método indireto
Em milhares de reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Ajustes:
Depreciação do ativo imobilizado  926  1.089 
Juros, variações monetárias, líquidas  162  (894)
Reversão de IR e CS diferidos  1.555  1.682 

 28.642  19.800 
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber  (2.046)  (3.565)
Tributos a recuperar  (65)  (46)
Fornecedores  (214)  993 
Tributos a recolher  (42)  (211)
Caixa proveniente das atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos  (1.008)  (1.226)
Pagamento de juros sobre 

 (1.707)  (921)
Caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicação de recursos no imobilizado  (140)  (58)

 587  9.753 
Caixa proveniente das atividades de investimentos

 (3.508)  (3.494)
Pagamento de dividendos (20.500) (21.027)

Redução de caixa e equivalentes de caixa, líquidos  (1)  (2)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  2  4 

 1  2 
Informações adicionais

 11.570  11.269 
Total de recursos disponíveis  11.571  11.271 

Lucro antes do IR e da CSLL
IR e CS
Do exercício  (1.555)  (1.695)
Diferidos  -    13 
Lucro líquido do exercício

-
 

Demonstração do Resultado Abrangente.”

Em milhares 
de reais, exceto quando indicado de outra forma

ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF Nº 26.381.989/0001-14 - NIRE 35.300.496.540

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de Junho de 2018
Data e horário: 01 de junho de 2018, às 16h00min. Local: Sede social da companhia na Capital do
estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 19º andar, sala 04, Vila Olímpia, CEP: 04547-
005. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Eduardo de Queiroz
Galvão, como Presidente; e Edison Martins, como Secretário. Convocação: Dispensada a comprova-
ção da convocação pela imprensa, conforme artigo 124, §4º da lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) a ratificação os mandatos dos membros da diretoria da Com-
panhia; (ii) a alteração do endereço da sede da Companhia; e (iii) a consolidação do estatuto da Com-
panhia. Deliberações: os acionistas presentes resolveram, por unanimidade e atendendo às necessi-
dades atuais da Companhia: (i) Ratificar os mandatos da diretoria da Companhia, sendo esta composta
da seguinte maneira: • Diretor Presidente: José Gilberto de Azevedo Branco Valentim, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 2.614.169 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF
sob nº 236.208.977-00; • Diretor de Operações: Paulo Eugenio Chaves Façanha, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 38.850.564-3; inscrito no CPF/MF 317.156.563-34;
e • Diretor Corporativo: Edison Martins, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
cédula de identidade RG nº 9.732.139 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 887.807.088-20. (i) Os
mandatos dos membros da Diretoria terão vigência até o dia 26 de julho de 2019, e as respectivas decla-
rações de desimpedimento constam devidamente arquivadas na sede da Companhia, registradas no
livro de Reuniões da Diretoria. (ii) Alterar o endereço da sede da Companhia, localizado na capital do
estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 19º andar, sala 04, Vila Olímpia, CEP: 04547-
005, para a na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 01º andar, con-
junto 12, sala 03, Vila Olímpia, CEP: 04547-005. (iii) Em decorrência da alteração deliberada acima, o
artigo segundo do estatuto social da companhia passará a vigorar, na íntegra, com a seguinte redação:
“Artigo 2º-A Companhia tem sua sede social na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de Car-
valho, 1510, 01º andar, conjunto 12, sala 03, Vila Olímpia, CEP: 04547-005, podendo manter filiais, es-
critórios e representações em qualquer localidade do país ou exterior, por deliberação dos diretores, em
reunião.” (iv) Considerando a alteração aprovada acima, os acionistas resolvem alterar e consolidar o
estatuto social da Companhia, que passará vigorar, na íntegra, com a redação constante do Anexo I a
esta ata. Encerramento e lavratura da ata: nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os tra-
balhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, esta Ata
foi lida, conferida, aprovada e assinada pelo Presidente e pelo Secretário. Acionista presente: Galvão
Participações S.A., em recuperação judicial (p. Eduardo de Queiroz Galvão; e p.  Edison Martins). **Cer-
tificamos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 01 de junho de
2018. Mesa: Eduardo de Queiroz Galvão - Presidente; Edison Martins - Secretário. JUCESP nº
317.456/18-0 em 06/07/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. Anexo I-Estatuto Social da
Engibrás Engenharia S.A.-Capítulo I-Da Denominação, Sede, Objeto e Duração da Companhia-
Artigo 1º-A Companhia adotará a denominação de “Engibras Engenharia S.A.”, subsidiária integral,
de capital fechado, que se regerá pelo disposto neste estatuto social e pelas disposições legais aplicá-
veis. Artigo 2º-A Companhia tem sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gomes de
Carvalho, 1510, 01º andar, conjunto 12, sala 03, CEP: 04547 005, podendo manter filiais, escritórios e
representações em qualquer localidade do País ou do exterior, por deliberação dos diretores, em reu-
nião. Artigo 3º-O objeto social da Companhia abrange: (a) execução de obras e serviços de engenharia
civil, por conta própria ou de terceiros; (b) exploração da indústria da construção civil e construção pesa-
da, incluindo, mas não se limitando, a obra de Barragens, Obras Portuárias, Aeroportuárias, Rodovias e
Edificações; (c) execução de estradas vicinais; (d) abastecimento de água, saneamento, drenagem e
irrigação; (e) aluguel de equipamentos, comércio, representação de materiais para construção;
(f) sinalização de vias em geral; (g) comercialização de substâncias minerais, em todo o território nacio-
nal; (h) serviço de dragagem, transporte e navegação lacustre, fluvial e marítima; (i) varrição, coleta,
remoção e incineração de resíduos sólidos; (j) serviços de elaboração de projetos para obras de cons-
trução civil e construção pesada, projeto, construção, execução, implantação e operação de aterros sa-
nitários; (k) execução de obras e serviços de engenharia elétrica, por conta própria ou de terceiros; (l)
manutenção e montagem industrial de plantas diversas, exceto óleo & gás; (m) prestação de serviços
de operação, implantação, manutenção, assistência técnica e todos e quaisquer outros serviços com-
plementares, auxiliares, conexos e/ou correlatos relacionados à distribuição de gás natural e de com-
bustíveis em geral; (n) armazenamento de materiais de construção civil e de materiais de rede de gás
de propriedade de terceiros; (o) importação e exportação de materiais para construção, máquinas e
equipamentos aplicáveis a qualquer das atividades relacionadas no presente objeto, bem como de suas
peças e partes; (p) importação e exportação de serviços de engenharia civil em geral, em especial a
execução de projetos e a construção e implantação de todo tipo de obra, por conta própria ou de tercei-
ros; (q) participação em outras sociedades, comerciais, civis e concessionárias de serviços públicos,
como sócia, acionistas ou cotista, bem como em consórcios que tenham por objeto quaisquer das ativi-
dades nos itens (a) a (p) acima. Artigo 4º-O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo
II-Do Capital Social-Artigo 5º-O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado é de
R$ 134.727.365,00 (cento e trinta e quatro milhões, setecentos e vinte e sete mil e trezentos e sessenta
e cinco reais), representado por 134.727.365 (cento e trinta e quatro milhões, setecentas e vinte e sete
mil e trezentas e sessenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, todas sem valor nominal, com preço
de emissão de R$ 1,00 (um real) cada. Parágrafo único:  A cada ação ordinária corresponderá um voto
nas deliberações sociais. Capítulo III-Das Assembleias Gerais-Artigo 6º-Os acionistas reunir-se-ão,
na sede da Companhia, em Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias, convocadas na forma da
lei e deliberarão acerca das matérias constantes da ordem do dia. As Assembleias Gerais Ordinárias
serão realizadas nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do ano social, e as Extraordinárias, sempre
que houver necessidade. Das Assembleias far-se-á a respectiva ata, devendo as deliberações serem
aprovadas por maioria absoluta de votos dos presentes, exceto nos casos previstos na Lei das Socieda-
des por Ações e/ou neste estatuto social. Para que as Assembleias possam se instalar e validamente
deliberar, é necessária a presença de acionistas que representem, no mínimo, a maioria do capital soci-
al. Parágrafo primeiro: Qualquer acionista poderá ser representado por procurador, sendo então con-
siderado presente à reunião, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo segundo: Os
trabalhos das Assembleias serão dirigidos por uma mesa composta de um presidente e um secretário, a
serem escolhidos pelos acionistas presentes. Parágrafo terceiro: As convocações para as
Assembleias serão feitas na forma da lei, podendo ser dispensadas, desde que presentes acionistas
representando a totalidade do capital social, em conformidade com o art. 124, §4º, da Lei das Socieda-
des por Ações. Parágrafo quarto: Caberá à Assembleia deliberar, além das matérias previstas em lei,
sobre a eventual abertura de capital da Companhia. Capítulo IV-Da Administração-Artigo 7º-A admi-
nistração da Companhia competirá à Diretoria. Parágrafo primeiro: Os diretores serão investidos nos
seus cargos na data da sua escolha, mediante a assinatura do termo de posse nos Livro de Atas da
Diretoria e permanecerão nos seus cargos até a posse de seus sucessores. Parágrafo segundo: A
remuneração global dos administradores será estabelecida pela Assembleia que os eleger e será leva-
da à conta de despesas gerais da Companhia. Artigo 8º-A Diretoria da Companhia será composta por
03 (três) membros, sendo: 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Corporativo e 01 (um) Diretores
de Operações. Parágrafo primeiro: Todos os diretores serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo
pela Assembleia e poderão ser acionistas ou não da Companhia. Parágrafo segundo: O prazo de man-
dato dos Diretores é de 03 (três) anos, facultada a reeleição uma ou mais vezes. O prazo de mandato
dos Diretores se estende até a investidura dos novos administradores eleitos. Parágrafo terceiro: Qual-
quer membro da Diretoria eleito fora da época em que os demais o forem terá o seu prazo de mandato
findo na mesma data do término do período dos demais. Artigo 9º-A diretoria reunir-se-á sempre que
necessário, mediante a convocação de qualquer de seus membros. Para que se possa instalar e
validamente deliberar, é necessária a presença de pelo menos a maioria dos diretores em exercício.
Parágrafo primeiro: A convocação far-se-á mediante aviso escrito com pelo menos 03 (três) dias de
antecedência, dispensando-se esse prazo quando a Diretoria se reunir com a presença ou a represen-
tação da totalidade de seus membros. Parágrafo segundo: As deliberações da diretoria serão tomadas
por maioria de votos dos presentes, sendo registradas em ata no livro próprio. Parágrafo terceiro:
Qualquer diretor poderá ser representado por outro diretor, sendo então considerado presente à reu-
nião. Artigo 10º-Compete à Diretoria a gestão dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de
todos os atos necessários ou convenientes a esse fim, para tanto, dispondo ela, entre outros poderes,
dos necessários para:  (a) zelar pela observância da lei, deste Estatuto Social, de qualquer acordo de
acionistas e pelo cumprimento das deliberações tomadas nas Assembleias Gerais e nas suas próprias
reuniões; (b)  administrar, gerir e superintender os negócios sociais, formulando e propondo aos acionis-
tas o planejamento estratégico e os planos operacionais, incluindo as necessidades de recursos huma-
nos, financeiros e equipamentos, podendo comprar, vender, permutar, onerar ou por qualquer outra for-
ma adquirir ou alienar bens móveis e imóveis para ou da Companhia, determinando os respectivos pre-
ços, termos e condições, respeitadas as respectivas atribuições da Assembleia Geral; (c) expedir regi-
mentos internos, regulamentos e outras normas da mesma natureza no tocante à administração da
Companhia; e (d) representar a Companhia, nos termos deste Estatuto Social. Parágrafo primeiro:
São atribuições exclusivas do Diretor Presidente (i) Garantir as melhores condições de rentabilidade
para a Companhia, na prospecção, desenvolvimento, contratação de obras e serviços; (ii) Conduzir a
elaboração e implementação dos planos estratégicos e operacionais, em todas as áreas da Companhia,
visando a assegurar o seu desenvolvimento, crescimento e continuidade; (iii) Identificar oportunidades,
avaliar a viabilidade e fazer recomendações sobre novos investimentos ou desenvolvimento de novos
negócios, visando garantir um retorno adequado aos acionistas e resguardar a segurança dos ativos da
Companhia; (iv) Conduzir os processos de mudanças na cultura da Companhia, visando conquistar o
engajamento de todos os seus integrantes e garantir a consolidação de uma cultura organizacional ori-
entada para a contínua busca da qualidade e de altos padrões de desempenho individual e coletivo; (v)
Formar sucessores, bem como, contribuir para o desenvolvimento profissional na sua equipe; (vi) Re-
presentar a Companhia perante seus clientes públicos e privados, em especial, mas não se limitando à
assinatura de contratos e aditivos; (vii) Responsabilizar-se pela área de Qualidade, Saúde, Medicina e
Segurança no Trabalho; (viii) Zelar pelo cumprimento do Código de Ética e Conduta do Grupo; (ix)
Monitorar ações comerciais e apoiar as operações na construção de relações institucionais visando a
perpetuidade das mesmas à médio e longo prazo; (x) Garantir a rentabilidade das operações atuais,
assegurando o cumprimento do Plano de Negócios, propondo ações para mitigar riscos, reduzindo cus-
tos e maximizando o valor do negócio; (xi) Assegurar a manutenção do equilíbrio econômico financeiro
dos contratos celebrados pela Companhia com seus clientes, atentando para a manutenção do valor
dos negócios com visão de médio e longo prazo; (xii) Definir e capacitar equipe estratégica, engajando-
os para execução dos planos de negócios (PN), através de comunicação transparente e definição de
metas; (xiii) Implantar sistemas de acompanhamento nas obras e operações, visando reduções e con-
troles de custos, buscando alternativas para solução das questões operacionais; e (xiv) Formar suces-
sores, bem como, contribuir para o desenvolvimento profissional da sua equipe. Parágrafo segundo:
São atribuições exclusivas do Diretor Corporativo: (i) Dirigir as atividades das áreas de Controladoria,
Tecnologia da Informação e Auditoria Interna, mediante planejamento e organização; (ii) Definição das
normas e diretrizes das áreas de contabilidade, controladoria, auditoria, sistemas e suporte da
tecnologia, custos, tributário, planejamento financeiro e orçamentário; (iii) Orientar e dirimir dúvidas ne-
cessárias ao bom andamento dos trabalhos sob sua responsabilidade; e (iv) Responder pela elaboração
dos orçamentos específicos das áreas corporativas, bem como manter contato com órgãos públicos em
geral, bancos, dentre outras entidades, para resolução de assuntos inerentes a área corporativa. Pará-
grafo terceiro: São atribuições exclusivas do Diretor de Operações: (i) Definir estratégias de atuação
no mercado, em função das particularidades dos segmentos sob sua responsabilidade, planejando,
acompanhando, implementando ações de desenvolvimento e controlando os resultados empresariais
de sua Área; (ii) Definir/otimizar estrutura organizacional adequada ao plano estratégico de curto, médio
e longo prazo; (iii) Representar a Companhia com relação à estruturação técnica, financeira e jurídica,
visando a busca de novos clientes; (iv) Garantir a execução das obras dentro dos padrões de qualidade,
produtividade, prazos e custos estabelecidos na Companhia; (v) Dirigir e controlar os planos e projetos
de engenharia, garantindo que os processos de normatização, racionalização e avaliação de custos/
benefícios dos programas e processos adotados pela empresa; (vi) Responsabilizar-se pela administra-
ção e pelos resultados das suas áreas de atuação; (vii) Assegurar a obtenção dos resultados definidos
nos planos operacionais e administrativos, em conformidade com a missão da Companhia, seus princí-
pios e filosofia de negócios, dentro das diretrizes estratégicas e operacionais estabelecidas, por meio da
coordenação geral de todas as áreas da Companhia; (viii) Zelar pelo patrimônio e ativos da Companhia;
(ix) Disseminar diretrizes estratégicas e cultura organizacional. Artigo 11-A representação da Compa-
nhia em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, repartições públicas ou autoridades
federais, estaduais ou municipais, perante autarquias, sociedades de economia mista e entidades
paraestatais, compete a qualquer diretor, individualmente ou procurador com poderes específicos. Pa-
rágrafo único: Observado o disposto nos artigos 12 e 13 abaixo, todos os atos e documentos que im-
portem em responsabilidade ou obrigação da Companhia, tais como escrituras de qualquer natureza,
cheques, notas promissórias, letras de câmbio, ordens de pagamento, títulos de dívida em geral, contra-
tos em geral e outros documentos não especificados, serão obrigatoriamente assinados por: (a) 02
(dois) diretores em conjunto; ou (b) 01 (um) diretor em conjunto com um procurador; ou (c) 02 (dois)
procuradores em conjunto, desde que investidos de poderes específicos. Artigo 12-A representação da
Companhia para a outorga de procurações será sempre por quaisquer 02 (dois) Diretores em conjunto,
devendo o instrumento de mandato especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para
fins judiciais, as procurações terão um período de validade limitado a, no máximo, 01 (um) ano. Pará-
grafo único: A outorga de cartas de preposição para a representação legal da Companhia em juízo pode-
rá ser feita por quaisquer Diretor ou procurador, isoladamente. Artigo 13-Os poderes para (i) comprar,
vender, hipotecar ou, por qualquer outro modo, alienar ou gravar bens imóveis e/ou outros bens do ativo
imobilizado da companhia, (ii) contratar quaisquer empréstimos em nome da Companhia, (iii) prestar ga-
rantias de qualquer natureza em nome da Companhia, (iv) prestar fianças, garantias e avais em favor de
sociedades ou consórcios ligados e/ou controlados pela Companhia, e/ou (v) constituir consórcio, deverão
ser exercidos por quaisquer 02 (dois) Diretores em conjunto. Artigo 14-São expressamente vedados, sen-
do nulos e inoperantes com relação à Companhia, atos de quaisquer dos acionistas, diretores, procurado-
res ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao ob-
jeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros. Pará-
grafo único: Exclui-se da proibição estabelecida neste artigo a prestação de fianças em contratos de loca-
ção residencial celebrados por empregados da Companhia e dentro dos interesses e conveniências soci-
ais. Capítulo V-Do Exercício Social-Artigo 15-O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará
em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício e correspondente ao mesmo, será levantado
um balanço e preparada a conta de lucros e perdas. Artigo 16-Os lucros líquidos, anualmente obtidos,
terão a aplicação que lhes for determinada em assembleia geral ordinária, garantida a todos os acionistas
sua participação proporcional. Nenhum dos acionistas terá direito a qualquer parcela dos lucros até que
seja adotada deliberação expressa sobre a sua aplicação. Parágrafo único: A Assembleia poderá fixar
montante a ser pago ou creditado aos acionistas, a título de juros sobre o capital próprio, de acordo com o
artigo 9º da Lei nº 9.249/95, alterado pela Lei nº 9.430/96. Capítulo VI-Da Liquidação da Companhia-
Artigo 17-Em caso de liquidação ou dissolução da Companhia, será liquidante a acionista Galvão Partici-
pações S.A. ou quem esta indicar. Nessa hipótese os haveres da Companhia serão empregados na liqui-
dação das obrigações e o remanescente, se houver, rateado entre os acionistas em proporção ao número
de ações que cada um possuir. Capítulo VII-Do Foro-Artigo 18-Para todas as questões oriundas deste
estatuto, fica desde já eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclu-
são de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Isec Securitizadora S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 16ª e 17ª Séries da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (Sucessora 
por Incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A. a partir de 01/09/2017). Isec Securitizadora S.A (“Securitizadora”) e Pentágono S.A Distribuido-
ra de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), pelo presente edital de convocação, convocam os Srs. Titulares dos Certificados de Recebí-
veis Imobiliários da 16ª e 17ª Séries da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (sucessora por incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A., nova 
denominação da SCCI - Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.) (“CRI”), nos termos da cláusula 12.1 do “Termo de Securitização de Créditos 
Imobiliários Certificados de Recebíveis Imobiliários da 16ª e 17ª Séries da 1ª Emissão da Securitizadora” (“Termo de Securitização”), a reunirem-
-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 08/08/2018 às 14:00 no endereço da Rua Tabapuã, 1123 - 21º 
andar, Itaim Bibi - São Paulo/SP para deliberarem acerca das medidas a serem adotadas, incluindo, mas não se limitando, ao vencimento anteci-
pado da CCBI conforme sua cláusula 8.1 “(v)”, em razão do seguinte descumprimento: (i) Obrigação pecuniária assumida pela Nex Group Partici-
pações S.A (“Devedora”), referente ao pagamento da PMT do mês de Julho/2018, conforme dispõe a cláusula 2.6.1 da Cédula de Crédito Bancário 
Imobiliária Financiamento Imobiliário para aplicação em Empreendimentos Habitacionais emitida em 27/08/2015 (“CCB”). Os Titulares dos CRI 
poderão se fazer representar por procuração emitida por instrumento público ou particular, acompanhado de cópia do documento de identidade do 
outorgado. Os Titulares dos CRI que se fizerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específicos 
para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, nas instalações da Securitizadora com, pelo menos, 24 horas de antecedência da 
referida assembleia, e via e-mail para a Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários na qualidade de Agente Fiduciário - assembleias@
pentagonotrustee.com.br; ou no momento da referida assembleia. São Paulo, 18/07/2018. Isec Securitizadora S.A., Pentágono DTVM S.A

BUTIÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N° 06.898.362/0001-28 - NIRE N° 35.300.316.177

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: No dia 9 de julho de 2018, às 9:00 horas, na sede da sociedade, na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas n° 14.171, 15º andar. MESA: Presidente, Michael Leon Schmulian; 
Secretário, Virgilio Borba. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, nos termos do art. 124, § 4º, 
da Lei n° 6.404/76, face à presença do único acionista da Companhia, conforme assinatura constante do livro de 
Presença de Acionistas. DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas as seguintes matérias: (1) a lavratura da ata sob a forma 
de sumário, conforme facultado pelo art. 130, § 1º, da Lei n° 6.404, de 1976; (2) considerando que o montante do 
capital social se mostra excessivo diante das reais necessidades de recursos financeiros para o custeio das ativida-
des da Companhia, a redução do capital social de R$249.361.330,00(duzentos e quarenta e nove milhões, trezentos 
e sessenta e um mil, trezentos e trinta reais) para R$ 244.311.330,00 (duzentos e quarenta e quatro milhões, 
trezentos e onze mil, trezentos e trinta reais) mediante o cancelamento de 5.050.000 (cinco milhões e cinquenta 
mil) ações ordinárias. A redução far-se-á mediante a restituição ao único acionista Alumina Limited do Brasil S/A, 
em moeda corrente, do valor de R$ 5.050.000,00 (cinco milhões e cinquenta mil reais), a ser feita na forma da lei; 
(3) em consequência da resolução ora aprovada, aprovar a alteração do artigo 5º do estatuto social, que passará a 
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$244.311.330,00 (duzentos e quarenta e quatro 
milhões, trezentos e onze mil, trezentos e trinta reais), dividido em 244.311.330 (duzentos e quarenta e quatro 
milhões, trezentos e onze mil, trezentas e trinta) ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$1,00 (um 
real) cada”; (4) determinar à diretoria que proceda à publicação desta ata na forma prevista no artigo 174 da Lei 
n° 6.404, de 1976, e, quando oportuno, à sua apresentação, para registro, na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo. ENCERRAMENTO: Às 10:00 horas, após lida, aprovada e assinada a ata da Assembleia. ASSINATURAS: 
Michael Leon Schmulian, presidente da assembleia, Virgílio Borba, secretário, ALUMINA LIMITED DO BRASIL SA, 
Michael Leon Schmulian, diretor.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1106820-95.2015.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Rescisão / Resolução Requerente: Comunidade Religiosa João XXIII Requerido: Luís Arturo
Croquer Nieves EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1106820-95.2015.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Celina
Dietrich Trigueiros Teixeira Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUÍS ARTURO CROQUER
NIEVES, Brasileiro, RG 3.018.641, CPF 063.052.968-04, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum por parte de Comunidade Religiosa João XXIII, alegando que foi firmado com o réu um Contrato de
Concessão Onerosa de Jazigo, outorgando-lhe o direito de uso do jazigo 789, quadra XVII/3, contrato nº
26.636. Deixou o réu de quitar as taxas de manutenção e administração do Cemitério Morumby . 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 06 de junho de 2018. 17 e 18/07

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1007330-32.2017.8.26.0003 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Despesas Condominiais Exeqüente: Condomínio Villa Varanda Reserva Residencial Executado:
Homero Nogueira da Cunha e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007330-
32.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr(a). Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, na forma da Lei, etc. Faz saber a HOMERO
NOGUEIRA DA CUNHA (CPF/MF nº 755.401.268-15) e LEONORA RINCHA NOGUEIRA DA CUNHA
(CPF/MF nº 007.259.638-40) que CONDOMÍNIO VILLA VARANDA RESERVA RESIDENCIAL lhe ajuizou
uma ação de Cobrança ora em fase de Cumprimento de Sentença, onde procedeu-se a penhora sobre os
direito do imóvel descrito na matrícula nº 182.626 do 8º CRI/SP (fls. 179/181), situado na Rua Professor Souza
Barros, nº 285, Apto. 401, Bloco A, Saúde, São Paulo. E, estando os executados em lugar ignorado, foi deferida
a sua intimação da Penhora por edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereçam
impugnação, onde, no qual, havendo ausência de manifestação, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos
da lei e cominações. Será o presente edital, São Paulo, aos 29 de junho de 2018. 17 e 18/07



São Paulo, quarta-feira, 18 de julho de 2018Página 6 Jornal O DIA SPATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Demonstração do Resultado

Rewater Soluções em Água e Meio Ambiente S.A. - CNPJ: 10.386.005/0001-58 
Demonstrações Financeiras - Período: 31/12/2017 e 31/12/2016

A Diretoria           Luiz Fernando de Camargo - CT CRC 1SP 148.924/O-9

Balanço Patrimonial / ATIVO 2017 2016
Circulante 1.806.081,22 1.117.610,51
Disponibilidades 707.521,93 559.120,36
Outros créditos 1.098.559,29 558.490,15
Permanente 4.140.757,94 4.083.844,70
Imobilizado 4.248.648,56 4.176.648,56
Depreciação (107.890,62) (92.803,86)
Total do Ativo 5.946.839,16 5.201.455,21

 2017 2016
Receita Líquida 568.655,43 1.080.495,26
Custos Totais (199.265,83) (233.016,11)
Lucro Bruto 369.389,60 847.479,15
Despesas Gerais e Administrativas (183.125,37) (550.414,15)
Lucro da Atividade 186.264,23 297.065,00
Resultado Financeiro Líquido (5.730,11) (3.188,50)
Lucro antes IR e CS 180.534,12 293.876,50
Lucro Líquido do Período 180.534,12 293.876,50

Balanço Patrimonial / PASSIVO 2017 2016
Circulante 5.906,13 21.610,11
Obrigações 5.906,13 18.049,85
Fornecedores - 3.560,26
Exigível Longo Prazo: Empréstimos e mútuos 203.975,84 123.422,03
Patrimônio Líquido 5.736.957,19 5.056.423,07
Capital social 4.165.784,60 4.165.784,60
Reservas de Capital 1.081.931,81 581.931,81
Lucros Acumulados 489.240,78 308.706,66
Total do Passivo 5.946.839,16 5.201.455,21

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas 
Explicativas estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia

Balanço Patrimonial 31/12/2017 31/12/2016
Ativo Circulante 4.041.692,43 4.041.692,43
Caixa e Equivalente de Caixa 2.670,37 2.670,37
Ativo Não Circulante 4.039.022,06 4.039.022,06
Imobilizado 4.039.022,06 4.039.022,06
   Imóveis 4.039.022,06 4.039.022,06
Total do Ativo 4.041.692,43 4.041.692,43
Passivo Circulante 22.971,87 9.196,72
Outros Débitos 22.971,87 9.196,72
Patrimonio Liquido 4.018.720,56 4.032.495,71
Capital Social 4.048.240,00 3.648.240,00
AFAC - 400.000,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados -29.519,44 -15.744,29
Total Do Passivo 4.041.692,43 4.041.692,43

Demonstrações Financeiras Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 - Valores expressos em reais - R$

Capital Social
Reservas de   

Capital
Lucros ou Prejuizos 

Acumulados
Patrimônio Líquido  

Consolidado
Saldo Inicial 3.648.240,00 400.000,00 -15.744,29 4.032.495,71
Aumento de Capital 400.000,00 - - 400.000,00
Reservas de Capital - -400.000,00 - -400.000,00
Resultado Líquido do Exercicio - - -13.775,15 -13.775,15
Saldos Finais 4.048.240,00 - -29.519,44 4.018.720,56

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

Demonstração do Resultado Abrangente 31/12/2017
Resultado líquido do exercício -13.775,15
Outros resultados abrangentes do 
  exercício, líquidos de impostos -13.775,15

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2017
   Resultado do Exercício -13.775,15
Aumento ou redução nos ativos e passivos operacionais
   Outros Débitos 13.775,15
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais              -
Atividades de Financiamentos 400.000,00
   Integralização de Capital social 400.000,00
Aumento das Disponibilidades 400.000,00
Disponibilidade no inicio do exercicio -2.670,37

2.670,37
Variação das Disponibilidades -

Notas Explicativas: 1. Informações Gerais: A Papunya Em-
preendimentos S/A é uma sociedade anônima com sede na Cida-
de de São Paulo/SP e tem como principais atividades a compra, 
a venda, a locação e a administração de bens próprios, e a par-
ticipação societária em outras sociedades, preponderantemente 

2. Principais 
Políticas Contábeis: 
preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório 
Financeiro (IFRS) emitidas pelo Internacional Accounting Stan-
dards Board – IASB e as praticas contábeis adotadas no Brasil. 
3. Tributação: A provisão para Imposto de Renda e Contribuição 
Social foi calculada com base no Lucro Presumido obedecendo 
ao regime de competência. O PIS e o COFINS foi calculado pelo 
regime cumulativo obedecendo ao regime de competência. 4. Ca-
pital Social: O Capital Social da sociedade anônima, subscrito é 
composto de 4.048.240 sendo 4.048.238 ações ordinárias nomi-
nativas sem valor nominal e 2 ações preferenciais nominativas 
e sem valor nominal.

Papunya Empreendimentos S/A 
CNPJ: 23.525.010/0001-46

Felipe Telles Rudge - Diretor
Mituaki Fukabori - Contador - CRC: 1SP119078/O-4

Demonstração das mutações 
do Patrimônio Líquido

Demonstração do 
Resultado do Exercicio 31/12/2017 31/12/2016

Despesas Administrativas -13.775,15 -13.066,99
Resultado Operacional 
  Antes da CSLL e IRPJ -13.775,15 -13.066,99
Resultado Liquido do Exercicio -13.775,15 -13.066,99

Balanços Patrimoniais
Ativo  2017 2016
Ativo circulante  697.876 962.077
Caixa e equivalentes de caixa  685.530 953.306
Adiantamento Fornecedores  5.000 -
Impostos a recuperar  7.346 8.771
Ativo não circulante  2.592.400 2.815.700
Investimentos: Propriedade para investimento 2.592.400 2.815.700
Total do ativo  3.290.276 3.777.777

Passivo e Patrimônio Líquido  2017 2016
Passivo circulante  18.996 4.037
Fornecedores  13.188 -
Tributos a recolher  5.808 4.037
Patrimônio líquido  3.271.280 3.773.740
Capital social  5.642.733 5.642.733
Prejuízos acumulados  (2.371.453) (1.868.993)
Total do passivo e patrimônio líquido  3.290.276 3.777.777

Bolt 11 Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ 11.467.161/0001-06

Demonstrações Financeiras em 31/12/2017 e de 2016 (Valores expressos em Reais)

Geraldo Martins dos Santos - Diretor - CPF 082.483.518-23
Marcelo Fernandes

Contador - CT CRC-SP 190.010/O-6 - CPF 083.196.988-12

As Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e
Relatório dos Auditores Independentes em sua Integra

estão à disposição na Sede da Companhia.

Demonstrações dos � uxos de caixa 2017 2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL (502.460) (1.691.972)
Ajustes para conciliar o resultado às 
 disponibilidades geradas pelas 
 atividades operacionais:
Ajuste de Impairment - 1.324.654
Depreciação 223.300 223.300
Variações nos ativos e passivos
Impostos a recuperar 1.425 (8.087)
Fornecedores 8.188 (12.123)
.Tributos a recolher (17.497) (47.380)
Caixa líquido oriundo das
 atividades operacionais (267.776) (177.879)
IRPJ e CSLL Pagos (19.268) (33.729)
Redução líquido de caixa 
 e equivalente de caixa (267.776) (177.879)
No início do período 953.306 1.131.185
No � m do período 685.530 953.306
Redução líquido de caixa 
e equivalente de caixa (267.776) (177.879)

Demonstrações de resultado  2017 2016
Receita operacional líquida  - -
(Despesas) operacionais
Administrativas e gerais  (560.964) (482.818)
Ajuste de Impairment  - (1.324.654)
Lucro antes do resultado � nanceiro  (560.964) (1.807.472)
Despesas � nanceiras  (2.509) (700)
Receitas � nanceiras  80.281 149.929
Lucro (Prejuízo) antes dos impostos  (483.192) (1.658.243)
Provisão para o I.R. e contribuição social  (19.268) (33.729)
Lucro (Prejuízo) do exercício  (502.460) (1.691.972)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
 Capital Prejuízos Patrimônio

 social acumulados Líquido

Saldos em 31/12/2015 5.642.733 (177.021) 5.465.712

Prejuízo do exercício - (1.691.972) (1.691.972)

Saldos em 31/12/2016 5.642.733 (1.868.993) 3.773.740

Prejuízo do exercício - (502.460) (502.460)

Saldos em 31/12/2017 5.642.733 (2.371.453) 3.271.280

CNPJ 19.696.474/0001-48 

 Caixa e equivalentes de caixa  335  1.214 

 Dividendos a receber  881.341  594.112 

21.037.447  20.115.291 

 -  4.557 
 24.156  12.235 

 1.103.633  803.348 

 812.045  812.045 
 Reserva de Lucros  2.846.128  1.945.273 

 16.343.930 16.343.930 
 789.231  789.229 

 (7.364)  (6.420)
1.209.385  1.088.278 

 (879)  (800)

 -  - 

(1.209.385) (1.088.278)

 7.364  6.420 

Caixa e equivalentes caixa no início do exercício     214  2.014 
 1.214 

  (879)  (800)

 Total 

249.242 - -  (249.242) - - -  -   
- - - - -  (228)  228  -   

 Lucro líquido do exercício - - - - - - 1.081.059  1.081.059 
- -  49.848 - - -  (49.848)  -   
- -   - - - (257.860)  (257.860)

Reserva de retenção de lucros - - -  773.579 - - (773.579)  -   

- - - - -  2  (2)  -   
 Lucro líquido do exercício - - - - - - 1.201.142  1.201.142 

- -  - - - - (300.285)  (300.285)
Reserva de retenção de lucros - - -  900.855 - - (900.855)  -   

 Diretor-Presidente 1SP302963/O-0

CNPJ 21.842.138/0001-08

 Caixa e equivalentes de caixa  238  407 
 238  407 

9.340.521 9.912.695 

 27.803  18.106 

 

18.633.980  18.633.980 
(1.386.609) (1.386.609)
 1.023.085  1.213.066 

(6.980.363) (5.876.824)
(1.977.137) (2.688.617)

 (8.897)  (1.533)

 Resultado de equivalência 
 214.009  4.521.489 

 (969)  (815)

- -

(786.182) 11.017.388 

(214.009)  (4.521.489)

 9.697  2.633 

 Total 

 (6.669) - - -  (6.669)

- -  (190.795) -  190.795  - 

- - -  (321.166)  321.166  - 

- - -  11.017.388 -  11.017.388 

-- - - -  4.519.142  4.519.142 

- -  (189.981) -  189.981  - 

- - -  (317.357)  317.357  - 

- - -  (786.182) -  (786.182)

- - - -  204.143  204.143 

1SP302963/O-0

Caixa e equivalentes de caixa no
 407  122 

Caixa e equivalentes de caixa no 
 238  407 

 (169)  285 

Passivo 2018 2017

Total do passivo circulante  27.803  18.106 
Passivo não Circulante 
 Total do Passivo nâo Circulante 
Patrimônio líquido 

Total do patrimônio líquido  9.312.923  9.895.044 
Total passivo e patrimônio líquido 9.340.726 9.913.150 

 (em reais)

 operacionais 2018 2017

 (9.947)  (2.299)

 2.333 

 34 

2018 2017

Lucro operacional antes do 
 205.112  4.519.957 

 204.062  4.519.191 

2018 2017
 204.062  4.519.191 

hedge

(582.121) 15.536.579 

Diretoria

Contador

2018 2017

 205  455 

9.340.521  9.912.695 
9.340.726 9.913.150 

 do patrimônio líquido Lucros 
de rea

patrimonial  Capital 
social 

de ágio/
deságio 

acumula
dos  Total 

18.633.978  (1.379.940)  1.403.861 (16.573.045)  (7.719.719) (5.634.865)

18.633.978  (1.386.609)  1.213.066  (5.876.823)  (2.688.569)  9.895.044 

18.633.978  (1.386.609)  1.023.085  (6.980.362)  (1.977.170)  9.312.924 

CNPJ 19.408.870/0001-22

 Caixa e equivalentes de caixa  615  244 

 Impostos a recuperar  20  20 

 Dividendos a receber  881.341  594.112 

 21.037.447  20.115.291 

Fornecedores em geral  -  4.944 

 28.084  12.149 

Dividendos a pagar  1.102.789  803.098 

 Capital social  819.292  819.292 

 Reserva de Lucros  2.836.097  1.937.025 

 16.343.930  16.343.930 

 Ajustes de avaliação patrimonial 
 789.231  789.229 

 (9.741)  (6.807)

 Resultado de equivalência patrimonial 1.209.385  1.088.278 

 

 Receitas ( Despesas Financeiras )  (879)  (797)
Outros resultados abrangentes  -  - 

Diretor-Presidente

1SP302963/O-0

As demonstrações contábeis completas encontram-se à disposição na sede da Companhia.

Resultado de equivalência patrimonial(1.209.385) (1.088.278)

 10.991  7.809 

Caixa e equivalentes de caixa no
 início do exercício                                                244  38 
Caixa e equivalentes de caixa no

 615  244 
 371  206 

 Aumento Capital - Ata AGOE 
  de 27/03/2017 256.498 - -  (256.498) - - - -
 Realização custo atribuído

- - - - -  (228) 228  - 
 Lucro líquido do exercício - - - - - - 1.080.675 1.080.675

- - 51.300 - - -  (51.300)  - 
Dividendos propostos - -  - - - -  (257.401)  (257.401)
Reserva de retenção de lucros - - - 772.203 - -  (772.203)  - 

 Realização custo atribuído
- - - - -  2  (2)  - 

 Lucro líquido do exercício - - - - - - 1.198.766 1.198.766
- - - - - -  (299.691)  (299.691)

Reserva de retenção de lucros - - - 899.073 - -  (899.073)  - 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  18/
07/2018, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1C4CE -  CONTRATO: 102634020099-4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0263
- PEDROSO DE MORAES

ENDERECO DO IMÓVEL:ESTRADA DAS CACHOEIRAS,  (ATUAL RUA CONDE
LUIZ EDUARDO MATARAZZO, NÃO OFICIAL), Nº 250, APARTAMENTO Nº 41, 4º
ANDAR, BLOCO F, EDIFICIO FLAMINGO-ALA B, CONJUNTO NOVO BUTANTA, 13º
SUBDISTRITO BUTANTA, SAO PAULO/SP. CABENDO-LHE O DIREITO A UMA VAGA
PARA ESTACIONAMENTO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE TAMANHO PEQUENO
NA GARAGEM COLETIVA LOCALIZADA NOS SUBSOLOS 1 E 2 OU PAVIMENTO
TERREO, EM LUGAR INDETERMINADO, SUJEITO A MANOBRISTA

TANIA MARIA DOS SANTOS BATISTA, BRASILEIRO(A), AUXILIAR DE ESCRITORIO,
CPF: 07390954809, CI: 12.622.247 SSP/SP CASADO(A) COM LINDOLFO DE ARAUJO
BATISTA,  BRASILEIRO(A), CHEFE DE PESSOAL, CPF: 00831668822, CI: 11.830.072

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

18 - 19 - 20/07/2018

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  ,
para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser feito no
endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1D417 -  CONTRATO: 817970003036-5 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1816-3 GRANJA JULIETA

ENDERECO DO IMÓVEL:RUA LUIZ DE OLIVEIRA, Nº 260, APARTAMENTO Nº 23, 1º
ANDAR, BLOCO 2.B, EDIFICIO PRINCIPE ALEXANDRE, PORTAL DOS PRINCIPES,
29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO, SAO PAULO/SP.

ADONIRAN ROZEMWINKEL, BRASILEIRO(A), ENCARREGADO DE VENDAS, CPF:
05543174861, CI: 16.835.646-6 SSP/SP SOLTEIRO(A) e cônjuge, se casado(a) estiver.

BANCO BONSUCESSO S/A
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA  ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

17 - 18 - 19/07/2018

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  16/
07/2018, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1C403 -  CONTRATO: 802380038041-2 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 0238 - PAULISTA

ENDERECO DO IMÓVEL:RUA BALBIANI, Nº 71, APARTAMENTO Nº 73, 3º PAVIMENTO
SUPERIOR, EDIFICIO RESIDENCIAL IPANEMA, DISTRITO DE ERMELINO
MATARAZZO, SAO PAULO/SP. CABENDO-LHE O DIREITO A VAGA DE GARAGEM
Nº 05, SITUADA NA PARTE EXTERIOR DO EDIFICIO RESIDENCIAL IPANEMA.

ALEXANDRE ESTEREIRO NASCIMENTO, BRASILEIRO(A), DESENHISTA , CPF:
12761860888, CI: 18.935.042-SSP/SP CASADO(A) COM ROSILAINE DE FATIMA
LUCENA NASCIMENTO,  BRASILEIRO(A), AUXILIAR ADMINISTRATIVA, CPF:
07806820841, CI: 17.254.984-SSP/SP.

BANCO BONSUCESSO S/A
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA  ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

16 - 17 - 18/07/2018

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL - PEDRO VITOR BARBAROTO RIBEIRO

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

JACKSON OLIVEIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO EM
SEBASTIÃO LARANJEIRAS, BA NO DIA (22/12/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE GILBERTO ARNIZAUT DA SILVA E DE ANA OLIVEIRA DA SILVA. BRENDA
PIRES DE CARVALHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM FERRAZ
DE VASCONCELOS, SP NO DIA (23/05/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE CLODOALDO PEREIRA DE CARVALHO E DE ROSANGELA PIRES DE
CARVALHO.

MAURO SUDRÉ BELMONTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/08/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE NICOLAU BELMONTE PADILHA E DE ARLETE ROCHA
SUDRÉ. CAMILA CAROLINA MENEZES DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA
COMERCIAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/05/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSANIAS LEITE DE SOUZA E DE NAZILDE APARECIDA DE
MENEZES SOUZA.

DAVID SILVA DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MONTADOR DE RESISTÊNCIA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/06/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE DEBORA SILVA DE SOUZA. RAQUEL CARDOSO PEREIRA DEMETINO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (15/02/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
EDVALDO JOSE DEMETINO E DE ELIZA CARDOSO PEREIRA DEMETINO.

VICTOR RODRIGUES SETTANNI, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO
EM GUARULHOS, SP NO DIA (04/11/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE VITO SETTANNI E DE DEBORA RODRIGUES SETTANNI. LIANDRA ALMEIDA
SOBRINHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (11/08/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE TADEU
ADÃO SOBRINHO E DE DEBORA SAMARA ALMEIDA DOS SANTOS.

LAMAIL CURTIS DENNIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDO NA
CALIFÓRNIA, EUA, NO DIA (26/02/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE BETTY JANETTA DENNIS E DE DAVID CURTIS DENNIS. NEUSA GRACI CORREA,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO OPERADORA DE TELEMARKETING, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (17/07/1972), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JOÃO ARLINDO CORREA E DE MARIA GRACI KOPIECZ CORREA.

GABRIEL FERNANDES DIAS DE SÁ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMISSARIO DE VÔO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/02/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS FERNANDES TORRES DE SÁ E DE ILZENIL RODRIGUES DIAS.
GRAZIELLA DE FRANÇA ALENCAR FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
PROFESSORA, NASCIDA EM GUARULHOS, SP NO DIA (15/03/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ADAILTON ALENCAR FERREIRA E DE LUCINEIDE
APARECIDA DE FRANÇA.

BRUNO DE OLIVEIRA ISIDORO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FATURISTA, NASCIDO EM
ARUJÁ, SP NO DIA (06/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE CARLOS ISIDORO E DE MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE OLIVEIRA ISIDORO. BEATRIZ
BARBOSA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO GERENTE DE LOJA, NASCIDA EM
ARUJÁ, SP NO DIA (21/01/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA E DE JANETE SANTOS SILVA.

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024907-60.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a Birkson International Ltda (CNPJ.00.162.761/0001-40), que nos autos da ação de Execução, ajuizada por General Fix Indústria,
Comércio, Importação e Exportação Ltda, procedeu-se a penhora sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 2.386,33.
Estando a executada em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que em 05 dias, a fluir dos 20 dias supra,
ofereça impugnação, na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado
na forma da lei. SP, 23/04/2018. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
17 e 18 / 07 / 2018

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1012822-
70.2015.8.26.0004. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo,
Dr. Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao público em geral, nos termos do artigo
726, §1º do Código de Processo Civil, que tramita neste Juízo a ação de Interpelação, iniciada por CENTRAL
PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de JOSE CARLOS PEZZAN, representada
pelo instrumento de compromisso de compra e venda dos Lotes 05 e 06 da Quadra G, do loteamento denominado
Vale dos Coqueiros, estando atualmente inadimplente com as parcelas 072/084 a 084/084 referentes ao lote
05, e parcelas 046/100 a 097/100 referentes ao lote 06, bem como, parcelas 002/007 a 007/007 referente a
acordo extrajudicial formalizado nos dois lotes, perfaz o montante de R$ 14.417,02 correspondente ao lote 05
e R$ 43.500,48 correspondente ao lote 06. Estando o interpelado em lugar ignorado, expede-se edital de
Interpelação, nos termos dos artigos 726 e 727 do CPC vigente, para que no prazo de 15 dias, a fluir os 30
dias supra, pague as parcelas vencidas e vincendas, atualizadas, sob pena de rescisão do contrato. Às fls.
31, aos 19.10.2015, restou decidido que: “Vistos. (...). Após, notifique-se na forma e para os fins requeridos.
Oportunamente, notificado o requerido, pagas as custas e decorridas as 48:00 horas nos termos do artigo
872, do C.P.C. 1973, estarão os autos disponibilizados para impressão pela parte interessada por 10 dias.
Decorridos, arquivem-se os autos. Int.”. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei (arts. 257 e 258 do CPC). 17 e 18/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0714949-11.2012.8.26.0020 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 BUCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME,
CNPJ 71.806.111/0001-38, na pessoa do seu representante legal e ao NILO CÉSAR ALVES LEITE, CPF
066.023.498-05 que foi ajuizada Ação de Cobrança pelo HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO,
objetivando a procedência da ação e a condenação dos Réus ao pagamento de R$ 200.042,06, referente aos
contratos de “Conta Corrente e Giro Fácil” nºs 3280142212, 3281054323, 3281044344, 3280966400,
3281028373, 3281009832, atualizados até 12/11/2012, 19/10/2012, 26/10/2012, 13/10/2012 e 26/10/2012,
respectivamente, valor esse a ser devidamente atualizado até o pagamento, acrescidos de juros, demais
cominações contratuais, custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se os Réus em lugar
ignorado e incerto foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem 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, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 27 de junho de 2018. 17 e 18/07

Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1086190-52.2014.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 30ª
Vara Cível - Foro Central, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a D.Z.P. PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 19.707.743/0001-24 na pessoa do seu representante legal
e ISMAIL PARTICIPAÇÕES LTDA, CPNJ 12.331.532/0001-90, na pessoa do seu representante legal que foi
ajuizada Ação de Procedimento Comum pelo ALEXANDRE FERRAZ DE SIQUEIRA E OUTROS, objetivando
a procedência da ação e a condenação das Rés ao pagamento de R$ 720.679,90, referente as parcelas pagas
ao “Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação”, no qual tinha por
finalidade o investimento de valores para incorporação do Empreendimento imobiliário “Antártica Office”,
valor esse a ser devidamente atualizado desde o desembolso, até o pagamento, acrescidos de juros, demais
cominações contratuais, custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se as Rés 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 20 dias supra, contestem a ação, sob pena de revelia, gerando a
presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 05 de julho de 2018. 17 e 18/07

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos
autos do PROC. Nº 0020065-08.2010.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública, do Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandra Fuchs de Araujo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER . FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS, que o Município de São Paulo, move uma Desapropriação
em face do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo, objetivando a totalidade dos
imóveis situados na Rua Líbero Badaró, 504 - 7°andar, Centro, contribuinte 001.072.0025-2, à saber: a) Conjunto
71, com área útil de 482,10m², área comum de 167,87m² e área total de 649,97m², a qual corresponde a fração ideal
de terreno de 134,185362/10.000; b) Conjunto 72, com área útil de 306,70m², área comum de 106,80m² e área total
de 413,50m², a qual corresponde a fração ideal de terreno de 85.365172/10.000; c) Conjunto 73, com área de
416,20m², área comum de 144,93m² e área total de 561,13m², a qual corresponde a fração ideal de terreno de
115.842793/10.000; e d) Conjunto 74, com área útil de 306,90m², área comum de 106,87m² e área total de
413,77m², a qual corresponde a fração ideal de terreno de 85,420839/10.000. Para o levantamento do depósito
efetuado, foi determinada a expedição do presente edital, com o prazo de 10 dias, nos termos e para os fins do
Decreto Lei nº 3.365/41, o qual será afixado e publicado na forma da lei. SP, 14/05/2018.           17 e 18 / 07 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026700-08.2014.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da Silveira, na
forma da Lei, FAZ SABER a(o) RUY GUSTAVO GRASSI, RG 044142235, CPF 324.217.778-95 e RENATA MENDONÇA
BERNARDES DA SILVA, RG 030528464, CPF 341.561.738-60, que Sociedade Beneficente São Camilo, entidade
mantenedora do Hospital São Camilo - Santana lhes ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando
a quantia de R$ 9.745,57 (setembro de 2014), referente ao Recibo Provisório de Serviço n° 66236, oriundo da
prestação de atendimento médico/hospitalar. 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 edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS.                                                                                                                                     17 e 18 / 07 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1102983-66.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Henriques Gonçalves, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a IAB - Corretora de Agronegócios Ltda (CNPJ. 00.969.475/0001-90) e Izabel Cristina Gonçalves
More (CPF. 318.269.899-00), que Whitaker e Pinheiro Advogados lhes ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento
Comum, objetivando a quantia de R$ 134.000,00 (outubro de 2014), referente ao Termo de Confissão de Dívida.
Estando as requeridas 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, as requeridas serão consideradas revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 03 de maio de 2018.                                                                                                         17 e 18 / 07 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0045218- 
62.2011.8.26.0100 - 1004/11.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Pedro Medeiros, Maria G. Medeiros, 
Espolio de Arthur Carlos, Izabel Zucchi Carlos, Jose Roberto dos Santos, Sebastião de Simoni, C. Jose Heins Filho, Mario 
Pinto Serva, Poon Yung e Poon Ho Ying, Chan Kwok Hing, Poon Lok May Chan, Geraldo Margela Rodrigues, Jaqueline 
Aparecida da Silva Rodrigues, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que José Roberto dos Santos ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do 
imóvel localizado na Lote, 34/35 do quarteirão , Rua Pero Vidal, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis,a fluir após o prazo de 20dias, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curado especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.   [17,18] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do 
PROC.Nº1053922-81.2017.8.26.0053.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara de Fazenda Pública, do Foro Central-Fazenda 
Pública/ Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Lais Helena Bresser Lang, na forma da Lei, etc. Faz saber que a Companhia 
Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB ajuizou em face de JOSÉ EDUARDO JUNQUEIRA FRANCO, brasileiro, 
engenheiro civil, CPF 591.149.838-34 e MARIA ANTONIETA SCHUTZER MASELLO JUNQUEIRA FRANCO, brasileira, artista 
plástica, CPF 307.988.878-26, ação de Desapropriação, objetivando o imóvel localizado na Rua Ernest Renan nº 610, matrícula nº 
6.063 do 18º ORI/SP, contribuinte nº 123.179.0100-2, declarado de utilidade pública pelo Decreto Municipal nº56.594,de 
11/11/15.E para levantamento dos depósitos efetuados e demais,expede-se o presente edital com o prazo de 10 dias contados a 
fluir da 1ª publicação no D.J.E, nos termos do art. 34 do Decreto Lei 3365/41. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2018.                                                                      [17,18] 

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1110561-80.2014.8.26.0100. A Dra. Luciana Biagio Laquimia, Juíza de Direito da 
17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Raul de Sa Moreira Rocha CPF 634.461.208-82, que a ação ajuizada 
por Condomínio Edifício Broadway foi julgada procedente, condenando o(s) réu(s) ao pagamento de R$ 19.346,40 (21/02/2018), 
corrigidos e acrescido de encargos legais, referente a quotas condominiais sobre o apto 114, integrante do condomínio autor. 
Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, tendo em vista que o réu foi revel na fase de 
conhecimento e levando em consideração o disposto no novo CP, na forma do artigo 513 § 2º, incisos II e IV, para que em 15 dias, 
a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento, ficando a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 
523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito 
será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, sendo nomeado curador 
especial em caso de revelia. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 19 de junho de 2018.                 [17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002636-51.2017.8.26.0704 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima
Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALEXANDRE F. S. CONFECÇÕES LTDA ME, CNPJ 07.270.891/
0001-45, na pessoa do seu representante legal, que J.A SERVICE LTDA ANTIGA W&S MÃO DE OBRA
TEMPORÁRIA LTDA, lhe ajuizou uma AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM, objetivando para declarar
inexigíveis as duplicatas nº 948 no valor de R$ 6.948,40, e nº 977-1 no valor de R$ 4.159,50 e nº 977-2 no valor
de R$ 4.159,49, todas protestadas juntas ao Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Itapecerica
da Serra/SP, bem como condenar a ré ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e nas
demais cominações legais. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir do decurso do
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. 17 e 18/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014367-96.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Thiago Rodrigues Silva (CPF.337.290.678-00), que o mandado monitório, expedido
nos autos da ação Monitória, ajuizada por SESP - Sociedade Educacional São Paulo, converteu-se em mandado
executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 11.943,10 (abril de 2018). Estando o requerido
em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o
pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e
expedição de mandado de penhora e avaliação.Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS.                                                                                                                     17 e 18 / 07 / 2018

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0031435-56.2018.8.26.0100. O Dr. ANDRE LUIZ DA SILVA
DA CUNHA, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível da Capital /SP, na forma da lei, etc...Faz saber a  Osvaldo
Perosa, (RG nº 13.035.869-1 – SSP/SP e CPF/MF nº 168.096.459-34) e Clarice Santina Perosa (RG nº
18.310.558 – SSP/SP e CPF/MF nº 174.550.918-69) que Condomínio Edifício Ibirapuera Central Park , lhe
ajuizou uma ação cobrança ora em fase de Cumprimento de Sentença, referente ao débito condominial imóvel
sito a Rua Estala, 515, conjunto 151- Bloco E, do Cond, Autor, Vila Mariana São Paulo/SP. Encontrando-se
os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua intimação por edital, para que efetuem o
pagamento do débito de R$ 173.698,20, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive
advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de
honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo 513 § 2º inciso IV do NCPC). Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05/07/18. 17 e 18/07

Oficial do 6º Oficial de Registro de Imóveis desta capital. Faz saber que, em virtude do requerimento datado de 29 de
junho de 2018, por parte do credor Banco Bradesco S.A, com sede na Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, na cidade de
Osasco/SP, ficam intimados, Renato Pereira Dias, brasileiro, casado, médico, RG nº 14.320.083-5-SSP/SP, CPF sob nº
129.245.528-42, e, Milena Novoa Assumpcao Dias, brasileira, casada, fisioterapeuta, RG nº 21.744.549-4-SSP/SP,
CPF sob nº 199.385.828-85 a efetuar neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins de Vasconcelos, nº 2.376,
Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00 horas, o pagamento de R$37.737,11, com os encargos previstos em
contrato de alienação fiduciária registrado sob nº 7 na matrícula nº. 213.017, referentes à aquisição de um apartamento
sob nº 2.309, localizado no 23º andar ou pavimento, do empreendimento Condomínio Encontro Ipiranga, situado à
Rua Agostinho Gomes, nº 485, no 18º Subdistrito – Ipiranga. O paga mento será efetuado no prazo de 15 dias, a
contar da última publicação deste edital; e não pago a importância devida, serão constituídos em mora, nos termos
do artigo 26 e seus parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1.997. Em virtude da não localização da
destinatária, é feita a intimação da mesma por edital, publicado por 03 (três) dias. São Paulo, 13 de julho de 2018.
Eu, Adriana Bergamo Bianchini da Silva, Oficial Interina, a digitei, conferi e assino. K-16,17e18/05
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São Martinho Inova S.A.
CNPJ 13.288.282/0001-16

Em milhares de reais (não auditadas)
 Em milhares de reais

Ativo
(Não auditado) (Não auditado)

Circulante 2 21
Caixa e equivalentes de caixa  2  1 

 -    20 
Não circulante
Investimentos  30.692  27.921 
Total do ativo

Passivo e patrimônio líquido
(Não auditado) (Não auditado)

Não circulante
IR e CS diferidos  5.641  5.372 
Adiantamento para futuro aumento de capital             693  755 
Patrimônio líquido

Capital social  12.996  12.241 
Reserva de lucros  11.364  9.574 
Total do passivo e patrimônio líquido

Receitas (despesas) operacionais (Não auditado) (Não auditado)
Despesas gerais e administrativas  (10)  (14)
Resultado de equivalência patrimonial  1.372  602 
Outras receitas, líquidas  666  2.667 

 2.028  3.255 
Lucro antes do IR e da CSLL

Demonstração das Mutações do 
Em milhares de reais

Reserva de lucros
Capital social Legal Reserva de lucros Lucros (prejuízos) acumulados Total

Aumento de capital  1.995  -    -    -    1.995 
Prejuízo do exercício  -    -    -    (270)  (270)
Absorção de prejuízo  (270)  270  -   

Aumento de capital  755  -    -    -    755 
Lucro líquido do exercício  -    -    -    1.790  1.790 
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reserva legal  -    90  -    (90)  -   
Constituição de reserva de lucros  -    -    1.700  (1.700)  -   

Método indireto Em milhares (Não auditado) (Não auditado)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Ajustes:
Resultado de equivalência patrimonial  (1.372)  (602)
Ganho de capital em investimento
 controlado em conjunto  (699)  (3.312)
IR e CS diferidos  238  3.525 
Ajuste a valor presente e outros  -    646 

 (43)  (13)
Variações nos ativos e passivos
Tributos diferidos  31  -   
Caixa líquido aplicado nas
 atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aplicação de recursos em investimentos  (700)  (745)

 20  (20)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de 

Adiantamento para futuro aumento de capital             693  755 
Caixa líquido proveniente das

Aumento (redução) de caixa 
 e equivalentes de caixa, líquidos                       1  (23)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício      1  24 

 1 

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

As notas explicativas na íntegra, encontram-se disponíveis na sede social 

A Administração
Hernani Carlos Euzébio - CRC 1SP199369/O-0

Imposto de renda e contribuição social
Diferidos  (238)  (3.525)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício

-
 

Demonstração do Resultado Abrangente''.

São Martinho Logística e Participações S.A.
CNPJ 20.220.473/0001-01

Em milhares de reais (não auditadas)

Ativo
(Não auditado) (Não auditado)

Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa  1  72 

 249  178 
 250  250 

 Imobilizado  2.706  2.833 
 2.706  2.833 

Total do ativo

Passivo e patrimônio líquido
(Não auditado) (Não auditado)

Circulante
IR e CS  4  6 

 4  6 
Patrimônio líquido
Capital social  3.100  3.100 
Prejuízos acumulados  (148)  (23)

 2.952  3.077 
Total do passivo e patrimônio líquido

Receitas (despesas) operacionais (Não auditado) (Não auditado)

Despesas gerais e administrativas  (140)  (138)
 (140)  (138)

Prejuízo operacional antes 

 20  32 
 (1)  -   
 19  32 

Em milhares de reais
Reserva de lucros

Capital social Legal Reserva de lucros Prejuízos acumulados Total

Prejuízo do exercício  -    -    -    (113)  (113)
Absorção de prejuízo  -    (13)  (77)  90  -   

Prejuízo do exercício  -    -    -    (125)  (125)

(Não auditado) (Não auditado)
Prejuízo do exercício
Ajustes: Depreciação  128  128 
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas      (15)  (2)
Imposto de renda e contribuição social  4  7 

 (8)  20 
Variações nos ativos e passivos
Tributos a recolher  (4)  (10)
Caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais
IR e CS pagos  (4)  -   
Caixa líquido proveniente das (aplica 
do nas) atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimento

 (55)  (178)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimentos
Redução de caixa e 
 equivalentes de caixa, líquidos
Caixa e equivalentes de 
 caixa no início do exercício  72  240 
Caixa e equivalentes de 

 1  72 

Prejuízo antes do IR e da CSLL
IR e CS
Do exercício  (4)  (10)
Diferidos  -    3 
Prejuízo do exercício

-
 

Demonstração do Resultado Abrangente’’.

 - Método indireto Em milhares Em milhares de reais

As notas explicativas na íntegra, encontram-se disponíveis 
na sede social da Companhia.

A Administração
TC - CRC 1SP 262.298/O-7

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

São Martinho Terras Agrícolas S.A.
CNPJ 24.190.346/0001-68

Em milhares de reais 

Em milhares de reais
Ativo 
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa  1  -   

 13.597  4.290 
 Contas a receber  69  -   
 Partes Relacionadas  4.535  1.528 
 Outros Ativos  -    1 

 18.201  5.819 
Não circulante
 Depósitos judiciais  -    70 
  -    70 

 Propriedades para investimento  -    617.203 
 Imobilizado  1.503.313  -   

 1.503.313  617.203 
Total do ativo

Passivo e Patrimônio Líquido 
Circulante
Fornecedores  37  1 
Tributos a recolher  93  66 
Imposto de renda e contribuição social  523  280 

 653  347 
Não circulante
IR e CS diferidos  478.095  191.772 
Provisão para contingências  -    70 

 478.095  191.842 
Patrimônio líquido
Capital social  97.158  53.177 
Ajustes de avaliação patrimonial  928.067  372.262 
Reserva de Lucros  17.541  5.464 

 1.042.766  430.903 
Total do passivo e do patrimônio líquido

Demonstrações do resultado 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Receitas  46.280  23.190 
Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas  (3.300)  (1.366)
Outras despesas, líquidas  408  (97)

 (2.892)  (1.463)
Lucro operacional

 887  570 
 (16)  (17)
 871  553 

Lucro antes do IR e da CSLL
Imposto de renda e contribuição social
Do exercício  (1.933)  (906)
Lucro líquido do exercício

-
 

Demonstração do Resultado Abrangente’’.

Demonstração das Mutações do 
Em milhares de reais

Reservas de lucros
Capital 
social

Ajustes de avaliação 
Deemed Cost Legal

Dividendos 
Adicionais

Lucros 
acumulados Total

 Aumento de capital  53.176  564.124  -    -    -    617.300 
 Constituição de tributos diferidos  -    (191.772)  -    -    -    (191.772)
 Realização de mais-valia de deemed cost  -    (90)  -    -    90  -   
 Lucro líquido do exercício  -    -    -    -    21.374  21.374 
 Destinação do lucro líquido: Constituição de reservas  -    -    1.069  -    (1.069)  -   
 Dividendos mínimos obrigatórios, pagos  -    -    -    -    (5.076)  (5.076)
 Antecipação de dividendos  -    -    -    -    (10.924)  (10.924)
 Dividendos adicionais propostos  -    -    -    4.395  (4.395)  -   

 Aumento de capital  44.251  847.259  -    -    -    891.510 
 Redução de capital  (270)  (5.130)  -    -    -    (5.400)
 Constituição de tributos diferidos  -    (286.324)  -    -    -    (286.324)
 Dividendos complementares distribuídos  -    -    -    (4.395)  -    (4.395)
 Lucro líquido do exercício  -    -    -    -    42.326  42.326 
Destinação do lucro líquido: Constituição de reservas  -    -    2.116  -    (2.116)  -   
 Dividendos mínimos obrigatórios, pagos  -    -    -    -    (10.053)  (10.053)
 Antecipação de dividendos  -    -    -    -    (15.801)  (15.801)
 Dividendos adicionais propostos  -    -    -    14.356  (14.356)  -   

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Método indireto - Em milhares de reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Ajustes de:
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas  (868)  (39)
Constituição de provisões para contingências  1.932  70 
Imposto de renda e contribuição social  -    905 

 43.390  22.310 
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber  (3.076)  (1.529)
Estoques  -    97 

Outros ativos  71  (70)
Fornecedores  36  (17)
Provisão para contingências  (70)  -   
Tributos a recolher  (159)  (49)
Caixa gerado nas atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos  (1.520)  (508)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 (8.421)  (4.234)

Pagamento de dividendos (30.250) (16.000)
Caixa líquido aplicado nas 

Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos                        1  -   
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  -    -   

 1  -   
Informações adicionais

 13.597  4.290 
Total de recursos disponíveis  13.598  4.290 

A Administração
Hernani Carlos Euzébio - CRC 1SP199369/O-0

As notas explicativas na íntegra, encontram-se 
disponíveis na sede social da Companhia.

São Martinho Terras Imobiliárias S.A.
CNPJ 48.663.421/0001-29

Em milhares de reais 

Em milhares de reais

 Ativo Controladora Consolidado
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  2  4  1.081  7 

 632  11.132  11.059  19.606 
Contas a receber  3.457  5.199  9.641  10.895 
Estoques  -    -    5.820  6.398 
Imposto de renda e contribuição social  7  7  7  7 
Outros Ativos  1.227  -    1.227  -   

Não circulante
Contas a receber  -  1.417  24.869  25.810 
Partes relacionadas  14  -  -    -   
Depósitos judiciais  166  3.556  166  3.556 

Investimentos  44.953  42.672  -    -   
Propriedades para investimento  99.600  987.390  99.600  988.467 
Intangível  7.623  4.106  7.623  3.029 

Total do ativo

 Passivo e patrimônio líquido Controladora Consolidado
Circulante
Fornecedores  156  164  163  170 
Salários e contribuições sociais  636  622  636  622 
Tributos a recolher  302  440  923  1.077 
Imposto de renda e contribuição social  110  653  1.818  2.301 
Dividendos a pagar  3.211  6.681  3.211  6.681 
Outros passivos  4.381  348  5.457  349 

Não circulante
Provisão para contingências  393  3.287  393  3.287 
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social  14.775  48.118  14.775  48.118 
Reserva de capital  131  131  131  131 
Ajustes de avaliação patrimonial  88.891  938.027  88.891  938.027 
Reservas de lucros  44.695  57.012  44.695  57.012 

Total do passivo e do patrimônio líquido

Em milhares de reais
Controladora Consolidado

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Ajustes de: Depreciação e amortização  14  14  14  14 
Resultado de equivalência patrimonial  (9.816) (11.388)  -    -   
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas  (505)  (1.987)  (1.032)  (2.864)
Constituição de provisões para contingências  224  940  224  940 
Imposto de renda e contribuição social  500  2.168  928  2.684 
Ajuste a valor presente  -    -    (2.570)  (2.604)

 3.260  38.070  10.407  46.493 
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber  1.644  312  3.038  (146)
Estoques  2.172  2.907  2.751  3.455 
Tributos a recuperar  -    (2)  1  (1)
Depósitos judicias  3.389  (941)  3.389  (941)
Outros ativos  (1.227)  8  (1.227)  124 
Fornecedores  (9)  25  (6)  26 
Salários e contribuições sociais  13  35  13  35 
Tributos a recolher  (322)  (215)  (355)  (175)
Provisão para contingências  (3.312)  -    (3.312)  -   
Adiantamento de clientes  -    (82)  -    (82)
Outros passivos  (168)  -    908  (1.758)
Caixa gerado nas atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos  (861)  (1.922)  (1.213)  (2.137)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições a propriedade para investimentos e intangível  (4.022)  (461)  (4.022)  (461)
Recebimento de recursos pela venda de propriedades para investimentos  1.575  (72)  1.575  (72)

 11.145  8.389  9.927  5.680 

Adiantamento para futuro aumento de capital (desembolso)  (14)  -    -    -   
Recebimento de dividendos  7.535  4.000  -    -   
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos

Pagamento de dividendos (20.800) (50.051) (20.800)  (50.051)

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos  (2)  -    1.074  (11)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  4  4  7  18 

 2  4  1.081  7 
Informações adicionais

 632  11.132  11.059  19.606 
Total de recursos disponíveis  634  11.136  12.140  19.613 

A Administração
 - CRC 1SP199369/O-0

As notas explicativas na íntegra, encontram-se 
disponíveis na sede social da Companhia.

Em milhares de reais
Controladora Consolidado

Receitas  8.193  45.372  16.006  54.670 
Custo dos produtos vendidos  (60)  (2.824)  (639)  (3.371)
Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas  (4.792)  (6.790)  (4.852)  (6.864)
Resultado de equivalência patrimonial  9.816  11.388  -    -   
Outras receitas, líquidas  (323)  1.323  (334)  1.282 

 4.701  5.921  (5.186)  (5.582)
Lucro operacional

 704  2.058  3.787  7.413 
 (195)  (36)  (197)  (2.123)

 509  2.022  3.590  5.290 
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Do exercício  (500)  (1.920)  (928)  (2.463)
Diferidos  -    (248)  -    (221)
Lucro líquido do exercício

Demonstração das 
Mutações do Patrimônio 

Em milhares 
de reais

 va de 
capi

tal

Ajustes de avaliação 

Deemed cost

Reser
va Lucros

Capital 
social Própria De investidas Legal

de 
lucros

acumu
lados Total

Redução de capital  (53.189)  -  (568.599)  -  -  -  -  (621.788)
Dividendos adicionais do 
 exercício anterior, pagos  -  -  -  -  - 

 
(44.652)  -  (44.652)

Realização de mais-valia 
 de deemed cost  -  -  (282)  (227)  -  -  509  - 
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  -  -  48.323  48.323 
Destinação do lucro:
Dividendos mínimos 
 obrigatórios  -  -  -  -  -  -  (6.681)  (6.681)
Antecipação de dividendos  -  -  -  -  -  -  (5.400)  (5.400)
Dividendos adicionais 
 propostos  -  -  -  -  -  36.751 (36.751)  - 

Aumento de capital  10.907  -  5.130  - (10.637)  -  -  5.400 
Redução de capital  (44.250)  -  (847.259)  -  -  -  -  (891.509)
Dividendos adicionais do 
 exercício anterior, pagos  -  -  -  -  - 

 
(18.319)  -  (18.319)

Realização de mais-valia 
 de deemed cost  -  -  (6.468)  (539)  -  -  7.007  - 
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  -  -  12.843  12.843 
Destinação do lucro:
Dividendos mínimos 
 obrigatórios  -  -  -  -  -  -  (3.211)  (3.211)
Dividendos adicionais 
 propostos  -  -  -  -  -  16.639 (16.639)  - 

COMUNICADO
V3 SERVICES INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA., CNPJ nº
12.422.562/0001-02 e I.M 4.127.260-9, comunica que, após rever seus
arquivos, identificou o extravio do Livro Registro de Recebimento de
Impressos Fiscais e Termos de ocorrência (Modelo 57), número 1
registrado na PMSP sob o nº 2935816 datado no dia 13/10/2010.

COMUNICADO
KELKOO SERVICOS DE COMPARACAO DE PRECOS LTDA., CNPJ
nº 14.011.193/0001-90 e I.M 4.340.315-8, comunica que, após rever
seus arquivos, identificou o extravio do Livro Registro de Recebimento
de Impressos Fiscais e Termos de ocorrência (Modelo 57), número 1
registrado na PMSP sob o nº 2966910 datado no dia 23/11/2011.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000567-18.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Soares Fialdini, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Antonio Dias Santana Júnior (CPF. 331.200.668-69), que Banco Bradesco Financiamentos S/A lhe ajuizou
ação de Busca e Apreensão, convertida em Ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 20.237,48 (agosto de 2017),
representada pela Cédula de Crédito Bancário, Contrato n° 4385379344. Estando o executado em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja
feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS.                                                             17 e 18 / 07 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003799-48.2016.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULA KOVAC BRANDÃO, Brasileiro, CPF 228.442.858-48, Rua Moreira e Costa, 13, Ipiranga,
CEP 04266-010, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Cruz Azul de São
Paulo, alegando em síntese: �ação de cobrança decorrente de atendimento médico prestado à ré no Pronto-atendimento
do hospital autor�. 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 junho de 2018.                                                                                            17 e 18 / 07 / 2018

Citação - Prazo 20 dias. Proc. 0116294-20.2009.8.26.0100 A MM. Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac
Nogueira, Juíza de Direito da 38ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP. Faz Saber a SÉRGIO
THOMAZ JÚNIOR (CPF 371.795.198-04), que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (CNPJ 60.765.823/0001-30), lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA
objetivando o recebimento da quantia de R$3.889,22, atualizado até fev/2009, representada pelas notas fiscais
nºs 12674 e 34820, referentes aos serviços médicos hospitalares prestados. Estando o réu em lugar ignorado,
foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 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. 17 e 18/07

Citação - Prazo 20 dias. Proc. 1054926-51.2013.8.26.0100 O MM Dr. Nilson Wilfred Ivanhoe Pinheiro, Juiz
de Direito da 38ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Faz Saber a corré ANA LEDA RODRIGUES
AZEVEDO MARQUES (CPF 053.700.348-77), que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, PELO PROCEDIMENTO
COMUM, também contra MARIBEL RODRIGUES DE AZEVEDO E OUTRO, objetivando o recebimento da
quantia de R$ 6.243,90 (agosto/2013), representado pela nota fiscal de serviço nº 00513332, decorrente do
termo de responsabilidade com assunção de divida firmado entre as partes, referente aos serviços médicos
hospitalares prestados a corré: Maria Anália Rodrigues Azevedo. Estando a corré em lugar ignorado, foi
deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, a corré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 17 e 18/07

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 16/07/
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: 8.1618.0058602-8 - SED: 30711/2018 - CREDOR: CAIXA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): AYRTON ANDRADE SANTOS, BRASILEIRO, CASADO SOB O REGIME
DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 6.515/77,
SEGURANÇA, CPF: 455.514.725-15, RG: 038.087.332-0-SSP/BA e seu cônjuge EDNA
DE ANDRADE ALMEIDA, BRASILEIRA, CAIXA, CPF: 247.229.358-58, RG: 30.451.486-
X-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA NOVA BRASILIA, Nº 287, AP 508, NO 5º ANDAR DO
BLOCO 4, DO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM CENTENÁRIO, BAIRRO DAS
CACHOEIRAS OU RIO DAS PEDRAS, VILA NOVA AMÉRICA, 26º SUBDISTRITO
VILA PRUDENTE - SÃO PAULO/SP, e uma vaga indeterminada, localizada nos
estacionamentos.

São Paulo, 16/07/2018.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Agente Fiduciário

16, 17 e 18/07/2018
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EDITAL DE INTIMAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0024207-
70.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I -
Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da Silveira, na forma da
Lei, FAZ SABER a Ivandro Conceição dos Santos, CPF 23.074.802/0001-41, que a Ação
de Procedimento Comum, requerida por Autonove Multimarcas Ltda, foi julgada procedente,
condenando o réu ao pagamento de R$ 4.356,02 (30.09.2017), corrigidos monetariamente,
bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando o réu em
lugar ignorado, expediu se o presente, para que, em 15 dias, após fluir após os 20 dias
supra, efetue o pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no
percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do Código de
Processo Civil). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova intimação, ofereça sua
impugnação, nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.          B 17 e 18/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008927-12.2017.8.26.0011
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XI -
Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabio Eduardo Basso, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a Sergio Luiz dos Santos, filho de Adelino dos Santos e de Therezinha José dos
Santos, demais qualificações ignoradas, que por parte de Lucia Helena Moura, CPF
053.120.308-56 e José Maurilio de França, CPF 246.822.098-68, foi ajuizada uma Ação
de Tutela, constando da inicial em resumo que os requerentes têm sob sua guarda e
responsabilidade o menor A.G.M.S, brasileiro, nascido em 15.07.2014, ocorre que a
genitora do menor Priscilla Moura dos Santos, faleceu no dia 07.08.2017. Nestas condições,
ajuizaram os autores a presente ação, objetivando que sejam nomeados tutores do menor
A.G.M.S, a fim de que os mesmos possam exercer o direito do menor onde necessário for.
Sendo deferida a liminar, concedendo a guarda provisória do menor aos autores. Estando
o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, conteste, sendo nomeado curador especial em caso de revelia
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas
pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo, 06 de junho de 2018.          B 17 e 18/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026779-81.2014.8.26.0002
O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São
Paulo, Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VAREJÃO DE
CARNES CINCO ESTRELAS LTDA ME, CNPJ 04.288.487/0001-00, na pessoa de seu
representante legal, que Vanderlei Vieira da Conceição Olegário ajuizou uma Ação
Monitória, objetivando o recebimento de R$ 5.796,00 (junho/2014), acrescidos de juros e
correção monetária, referente ao cheque nº 001260, sacado contra o Banco Bradesco S/
A, agência 2724, conta corrente 006505-6, no valor de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento
de custas, honorários e demais cominações. Estando o requerido 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 o tornará isento 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 04 de junho de 2018.          B 17 e 18/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0056097-34.2011.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel
Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a FABIANE PEREIRA DE FARIA (CPF 031.438.699-84),RG
30731770-5 que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN,
lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, PELO PROCEDIMENTO COMUM, objetivando o recebimento da
quantia de R$ 7.325,02 (agosto/2011) representado pela nota fiscal de serviço nº 00060325 no valor de R$
3.178,96, emitida e não paga, decorrente do termo de responsabilidade com assunção de divida firmado entre
as partes, referente aos serviços médicos hospitalares prestados. Estando a ré em lugar ignorado, foi
deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 05 de abril de 2018. 17 e 18/07

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003827-56.2013.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Bortoletto Schmitt
Corrêa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Arleide Conceição Souza, RG 12.478.210-3, CPF 129.264.278-
59, 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$ 405,84 (06.02.2013), referente à nota promissória, vencida e não paga,
anexa aos autos. Encontrando-se a ré 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 a executada 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 15 de maio de 2018. 18 e 19.07

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0014834-72.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tonia Yuka Kôroku, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ai Sil Lee Kim, CPF 218.001.408-27, que por este Juízo tramita uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – Supero
Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague a quantia de R$ 45.559,13 (julho/2017), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (arti go 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18
de junho de 2018. 18 e 19.07

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1007778-41.2014.8.26.0704. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV – Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica
Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AVANIO MATOS TEIXEIRA, RG 12840296, CPF
038.765.318-02, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Educacional Bricor Ltda.,
objetivando a cobrança de R$ 16.222,12 (março/2014), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2010. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do
valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-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, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 15 de junho de 2018. 18 e 19.07

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1005166-70.2017.8.26.0011. O Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia,
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, Faz Saber a J O E Empreiteira de Mão de Obra S/
C Ltda (CNPJ. 04.082.146/0001-84) e José Edvaldo Sousa (CPF. 725.965.464-34), que Banco Bradesco S/A lhes
ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 72.898,51 (maio de 2017), representada pela Cédula de
Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro n° 010.199.302. 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.          17 e 18 / 07 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014186-46.2016.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Paula de Oliveira Reis, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDERSON CLAYTON COSTA DOS SANTOS, Brasileiro, Empresário, CPF 321.490.588-
04, Rua Fonseca da Costa, 632, Bosque da Saude, CEP 04151-060, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação
de Procedimento Comum por parte de HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, visando a cobrança de saldo devedor
remanescente de operações de crédito bancário, na qual pleiteia o pagamento da quantia de R$106.292,77(julho/
2016), referente ao Contrato de Crédito Parcelado Pré-Premier-Price nº 0218-05974-95. 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.                             17 e 18 / 07 / 2018

Processo 1021277-61.2014.8.26.0100 - Monitória - Duplicata - Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A - Dist. de
Bebidas Wesley Ltda ME. - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021277-61.2014.8.26.0100
ordem 0452. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tonia
Yuka Kôroku, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DIST. DE BEBIDAS WESLEY LTDA ME., CNPJ 64.703.812/0001-
86, Rua João Cortona, 87, Vila Gomes Cardim, CEP 03318-100, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A, alegando em síntese: que procedeu-se a penhora
sobre os veículos: A) I/Kia K2500 LD, ano de fabricação/modelo 2011/2012, placa ETC 0295; B) I/Hafei Ruiyi Pickup
L, ano de fabricação/modelo 2011/2012, placas EUD 6964; C) Iveco/Daily 70C16HDCS, ano de fabricação/modelo
2010/2011, placas EJÉ 8175; D) Iveco/Daily 35S14 CS, ano de fabricação/modelo 2008/2008, placas DYE 6751; E)
IMP/Renault Trafic FCC, ano de fabricação/modelo 1997/1998, placas CVY 6567; F) Fiat/ Fiorino IE, ano de fabricação/
modelo 1997/1997, placas CIV 9256 . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                                                     17 e 18 / 07 / 2018

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS. PROCESSO Nº 0032573-95.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro Regional II-Santo Amaro,Estado de São Paulo,Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) PRODESIGN MÓVEIS PLANEJADOS LTDA,CNPJ 10.445.610/0001-52,que por este Juízo,tramita de uma ação de Cumpri-
mento de Sentença,movida por Helio Thomé João.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,nos termos do artigo 513,§ 
2º,IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 
46.258,02,devidamente atualizada,sob pena de multa de 10%sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 
e parágrafos,do Código de Processo Civil).Fica ciente,ainda,que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,transcorri-
do o período acima indicado sem o pagamento voluntário,inicia-se o prazo de 15(quinze)dias úteis para que o executado,indepen-
dentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de fevereiro de 2018.   [18,19] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0201819-62.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA LUCIA SCHMIDT RIZZON, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Carla
Girello de Barros, brasileira, solteira, administradora, RG 24.107.677-8, CPF 250.012.298-04, que Andresa Scaziotta Schmidt,
Daniele Scaziotta Schmidt e outros lhe ajuizaram ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, de Procedimento Comum, bem
como contra Andrea Girello de Barros, objetivando a procedência da ação, para condenar a requerida ao pagamento de danos
materiais na monta de R$23.366,80 (outubro de 2012), bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
em valor a ser arbitrado por este Juízo, condenando, ainda, ao pagamento das demais cominações legais, eis que a requerida não
cumpriu com suas obrigações no Contrato de Prestação de Serviços Cidadania Italiana firmado pelas partes. Estando a requerida
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena
de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 11 de junho de 2018.                                                                                                                        18 e 19 / 07 / 2018


