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Trator Participações S.A.
CNPJ/MF 23.643.755/0001-00

Demonstrações Financeiras – Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 – (Valores expressos em reais)

2017 2016
Ativo / Circulante 74.185 200
Caixa e Equivalentes de Caixa 71.772 200
Tributos  a Recuperar 2.414 –
Não Circulante 10.092.142 –
Investimentos 10.092.142 –
Total do Ativo 10.166.327 200

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2017 2016
Lucro/(Prejuízo) Antes do IR e da CS 13.764 –
Ajustado por: Resultado com Equivalência Patrimonial 18.142 –
Resultado Ajustado 31.906 –
IR e CS Correntes (8.377) –
(Aumento)/Redução dos Ativos: Adiantamentos Diversos    (15.000)
Tributos a Recuperar (2.414) –
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 6.116 –
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Aplicações em Investimentos  (10.092.142) –
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento (10.092.142) –
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento Capital Social 10.142.340 –
Partes Relacionadas - Passivo 258 –
Caixa Líquido Proveniente das Atividades 
  de Financiamento 10.142.598 –
Aumento/(Diminuição) Líquido 
  de Caixa e Equivalentes de Caixa 56.572 –
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 200 –
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 56.572 –

2017 2016
Despesas Gerais e Administrativas (18.548) –
Equivalência Patrimonial 18.051 –
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras (497) –
Receitas Financeiras 45.697 –
Despesas Financeiras (13.094) –
Resultado Antes do IR e CS 32.604 –
IR e CS Correntes (8.377) –
Lucro Líquido do Exercício 23.729 –

Capital Social e 
Reserva de Capital

Eventos Subscrito (-) A Integralizar Totais
Saldos Iniciais em 01/01/2016 22.851.018 (22.850.818) 200
Integralização de Capital Social – – –
Saldos Finais em 31/12/2016 22.851.018 (22.850.818) 200
Aumento de Capital Social 22.851.018 (12.708.678) 10.142.340
Destinações Propostas no Exercício:
Constituição de Reserva de Lucros                   – – –
Saldos Finais em 31/12/2017 22.851.018 (12.708.678) 10.142.340

2017 2016
Lucro Líquido/(Prejuízo) do Exercício 23.729 –
Resultado Abrangente do Exercício 23.729 –

2017 2016
Passivo e Patrimônio Líquido / Circulante 258 –
Partes Relacionadas 258 –
Patrimônio Líquido 10.166.069 200
Capital Realizado 22.851.018 200
Capital Social a Integralizar (12.708.678) –
Reserva de Lucros 23.729 –
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 10.166.327 200

Balanço Patrimonial Balanço Patrimonial

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Demonstração do Resultado

Demonstração do Resultado Abrangente

Demonstração dos Fluxos de Caixa

 A Diretoria José Carlos de Oliveira Souza – Contador CRC/SP 1 SP 130997/O-5

Treecorp Participações em Consórcios S.A.
CNPJ/MF 23.643.762/0001-01

Demonstrações Financeiras – Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 – (Valores expressos em reais)

2017 2016
Ativo Circulante 58.932 200
Caixa e Equivalentes de Caixa 58.932 200
Não Circulante 3.105.765 –
Investimentos 3.105.765 –
Total do Ativo 3.164.698 200

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2017 2016
Lucro/(Prejuízo) Antes do IR e da CS (17.827) –
Ajustado por: Resultado com Equivalência Patrimonial 1.496 –
Resultado Ajustado (16.332) –
IR e CS Correntes (1.120) –
(Aumento)/Redução dos Ativos:
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (17.451) –
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Aplicações em Investimentos  (3.105.765) –

Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2017 2016
Passivo e Patrimônio Líquido / Circulante 147 –
Patrimônio Líquido 3.164.551 200
Capital Realizado 12.135.431 200
Capital Social a Integralizar (8.951.933) –
Reserva de Lucros (18.947) –
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 3.164.698 200

Demonstração do Resultado

Demonstração do Resultado Abrangente

2017 2016
Despesas/Receitas Operacionais (17.052) –
Despesas Gerais e Administrativas (18.548) –
Equivalência Patrimonial 1.496 –
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras (17.052) –
Receitas Financeiras 4.665 –
Despesas Financeiras (5.440) –
Resultado Antes do IR e CS (17.827) –
IR e CS Correntes (1.120) –
Lucro Líquido do Exercício (18.947) –

Capital Social e Reserva de Capital
Lucros ou Prejuízos AcumuladosEventos Subscrito (-) A Integralizar Totais

Saldos Iniciais em 01/01/2016 12.135.431 (12.135.231) – 200
Integralização de Capital Social 12.135.431 (8.951.933) – 3.183.498
Saldos Finais em 31/12/2016 12.135.431 (8.951.933) – 3.183.498
Lucro Líquido do Exercício – – (18.947) (18.947)
Aumento de Capital Social 12.135.431 (8.951.933) – 3.183.498
Destinações Propostas no Exercício:
- Constituição de Reserva de Lucros – – – –
Saldos Finais em 31/12/2017 12.135.431 (8.951.933) (18.947) 3.164.551

Caixa Líquido Aplicado nas Atividades
  de Investimento (3.105.765) –
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento Capital Social 3.183.498 –
Partes Relacionadas - Passivo 147 –
Aumento/(Diminuição) Líquido 
  de Caixa e Equivalentes de Caixa 58.932 –
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 200 –
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 58.932 –

2017 2016
Lucro Líquido/(Prejuízo) do Exercício (18.947) –
Resultado Abrangente do Exercício (18.947) –

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

A Diretoria

José Carlos de Oliveira Souza 

Contador CRC/SP 1 SP 130997/O-5EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O  presidente da  Associação dos Funcionários e Servidores
das  Autarquias do Estado de São Paulo - AFAESP,convoca
os associados desta  Entidade para participar Da Assembléia
Geral Extraordinária que será realizada ás 18:00 horas do dia
10 de Setembro de 2018, na sua sede localizada na Rua
Itapirapés nº,49-Luz-São Paulo-SP Assunto: Alteração de
mensalidade social. OSCAR NAKADA – Presidente da AFAESP.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
A presidente do SINPESP, no uso de suas atribuições legais, convoca
os(as) Srs.(as) Diretores(as) e filiados(as), para Assembléia Geral
Extraordinária, a realizar-se no dia 28/09/2018, na Rua Humberto I, nº
501, Vila Mariana - São Paulo / SP, sendo a primeira convocação às
19h30min e, em segunda convocação às 20:00h, quando terá início a
reunião, com qualquer número de presentes. A mesma será para
discutir e votar a seguinte pauta: - Atualização do Estatuto. - Regimento
Interno. - Código de Ética. São Paulo, 23 de agosto de 2018.
Atenciosamente, Araceli Albino - Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1116889-21.2017.8.26.0100
O (A) MM. Juiz (a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central Cível da Comarca de São
Paulo, Estado de São Paulo, Dr (a). Laura de Mattos Almeida, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a (o) Silva Azevedo e Araújo Ltda., CNPJ 13.678.048/0001-03, que lhe foi proposta
uma Ação Monitória requerida por Vinigás Indústria de Componentes para Gás Ltda.,
constando da inicial que a requerente é credora da Requerida, da quantia de R$ 70.843,45
(setenta mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos), em razão da
ausência de pagamento das duplicatas emitidas em 02/06/2014, 19/06/2014, 14/07/2014,
01/08/2014, 12/08/2014, 11/09/2014 e 02/07/2017. Após inúmeras tentativas de citação da
requerida, foi determinada a sua citação por edital para os atos e termos da ação proposta,
conforme a decisão de fl. 68: “Vistos. Fls. 67: Estando a requerida em lugar ignorado ou
incerto, por infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição
pelo juízo de informações sobre seu endereço pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD,
RENAJUD e SERASAJUD, defiro a citação por edital (CPC, art. 256,II, e §3º). A parte
autora se incumbirá da publicação do edital, com prazo de 20 dias e com os requisitos do
art. 257 do Código de Processo Civil. Será o presente edital afixado no local de costume
e publicado pela imprensa na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 24 de julho de 2018.

Edital de Citação – prazo: 20 dias. Processo n. 0075987-19.2012.8.26.0100.O Dr. Daniel
Serpentino, Juiz de direito da 12ª Vara Cível do Foro Central/SP,  Faz Saber a Alexandre
Cantineri, CPF 134.986.208-86, que Fundação São Paulo, lhe ajuizou  ação de Execução
de Titulo Extrajudicial no valor de R$ 24.905,37(dezembro/2012), relativa ao Instrumento
Particular de Confissão de Dívida, firmado em janeiro de 2007, no valor de R$ 22.100,00.
Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital para que no prazo
de 20 dias, a fluir após o prazo supra, efetue o pagamento da dívida devidamente atualizado,
acrescida de honorários advocatícios em 10%, sob pena de revelia, situação em que será
nomeado Curador Especial, conforme determinam os artigos 257, IV e 829, ambos do
CPC, presumindo-se como verdadeiros os fatos. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.                                                                     23e 24/08.
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EDITAL Processo nº: 1104541-05.2016.8.26.0100 Classe Assunto: Procedimento Comum
- Protesto Indevido de Título Requerente: Guilherme Magnanini Auriemo Requerido:
Fortes Soluções Em Vidros e Alumínio Ltda. Vistos. Tendo em vista que já foram esgotados
todos os meios hábeis para a localização do requerida, defiro a citação editalícia requerida
às fls. 219, servindo a presente decisão como edital. Este juízo FAZ SABER a Fortes
Soluções Em Vidros e Alumínio Ltda., domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe
foi movida Ação Condenatória (Procedimento Comum) movida por Guilherme Magnanini
Auriemo, alegando em síntese: o réu protestou indevidamente o autor, motivo pelo qual
este requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do réu ao pagamento
de danos morais. 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. No silêncio, será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Recolha a parte autora as custas
referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 155,00, providenciando, no mais, a
publicação do edital em jornais de grande circulação, comprovando-se nos autos, no
prazo de vinte dias. Intimem-se. São Paulo, 9 de agosto de 2018.          B 24 e 25/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001283-11.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara
da Família e Sucessões, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Morais Bicudo, na forma da Lei etc.,
FAZ SABER a Neli Pedrosa da Silva Melo, CPF.520.xxx.434-xx, RG.6.Xxx-57, que lhe foi proposta ação de Revisional de Alimentos
Procedimento Comum por parte de José George de Oliveira Melo, na qual se alega, em síntese, que atualmente não se encontra
mais em condições de arcar com a obrigação alimentícia, pleiteando assim, a redução da pensão. 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. O processo tramita eletronicamente. A íntegra dos autos (petição
inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº
11.419/2006) que desobriga a anexação. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e senha,
que pode ser obtida em cartório. Petições, procurações, defesas etc devem ser  trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                   23 e 24 / 08 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010112-31.2016.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Vallelog Logística Integrada Ltda EPP, CNPJ. 13.548.785/0001-83, que Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de
R$ 4.718,44 (julho de 2016), referente ao Contrato RCTR-C - Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário
por Desaparecimento de Cargas, e RCF-DC - Responsabilidade Civil Facultativo de Cargas Apólices n°s 49.654.4063
e 49.655.1658. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir
dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo
contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo.
23 e 24 / 08 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1135875-57.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica Di Stasi Gantus Encinas, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) WALDENICE DOS REIS GLUGOSKI, Advogada, RG 4.701.126-9, CPF 622.895.608-63,
Nascido/Nascida 16/07/1943, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de ITAU UNIBANCO
S.A., objetivando a quantia de R$ 35.624,58 (novembro de 2016), referente ao Empréstimo denominado Crediário
Itaú, Operação Contrato n° 46515-000001075664761. 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, sob pena de presumirem-se como
verdadeiros os fatos alegados. 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 17 de julho de 2018.                                               23 e 24 / 08 / 2018

Ideal Invest S/A
CNPJ/MF nº 04.531.065/0001-14 - NIRE 35.300.320.344

Edital de Convocação
“Ficam os Srs. Acionistas comunicados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 31/08/2018, às 10h, 
na sede da Ideal Invest, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 64, 1º andar, nos termos do artigo  15, parágrafo único, do Estatuto Social e 
artigo  135 da Lei 6.404/76, às 10h, em primeira convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: • Alteração da razão social 
da Companhia: de Ideal Invest S/A para Pravaler S/A, com a alteração do artigo 1º do Estatuto Social: “Artigo 1º. O Pravaler S/A 
(“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado, sendo regulada pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais 
que lhe forem aplicáveis. ” • Inclusão da atividade de “intermediação de seguros” no objeto social da Companhia, com alteração do artigo 
4º do Estatuto: “Artigo 5º. A Companhia tem por objeto social: (...) Prestação de serviços de gestão, gerenciamento, análise e cobrança 
de créditos, seleção de riscos, assessoria creditícia e mercadológica, administração de contas a pagar e a receber, intermediação de 
seguros, em qualquer evento, ligados ao setor de educação e projetos educacionais; • Alteração do artigo 6º do Estatuto, para atualização 
do valor do Capital Social da Companhia, de R$ 108.829.650,62 para R$ 118.270.910,95, R$ 2.002.892,17 decorrentes do Plano de 
Incentivos de Longo Prazo para Executivos da Companhia, base de abril e maio de 2018; e R$ 7.438.368,16 decorrentes da chamada 
de capital deliberado em AGOE de abril de 2018. O artigo 6º do Estatuto passa a vigorar conforme redação a seguir: “Artigo 6º. O capital 
da Companhia é de R$ 118.270.910,95 (cento e dezoito milhões, duzentos e setenta mil, novecentos e dez reais e noventa e cinco 
centavos), representado por (i) 146.000.279 (cento e quarenta e seis milhões, duzentas e setenta e nove) ações ordinárias, todas 
subscritas e integralizadas, nominativas e sem valor nominal, dentro das quais 745.029 (setecentas e quarenta e cinco mil e vinte e nove 
) ações estão em tesouraria; e (ii) 2.028.249 (dois milhões e vinte e oito mil, duzentas e quarenta e nove) ações preferenciais classe A, 
todas subscritas e integralizadas, nominativas e sem valor nominal, sem direito a voto e com prioridade no reembolso de capital, dentro 
das quais 961.814 (novecentas e sessenta e uma mil, oitocentas e catorze) ações estão em tesouraria”. • Alteração do artigo 26, item 
xvi, sobre as práticas de desconto adotadas para os créditos detidos pelos FIDCs geridos pela Companhia, com a inclusão da parte final 
em destaque: “Artigo 26. Compete privativamente ao Conselho de Administração a deliberação das matérias previstas em lei, sem 
prejuízo daquelas listadas abaixo que, para a válida aprovação e contratação pela Companhia, deverão ser aprovadas por no mínimo 
2/3 (dois terços) dos conselheiros presentes à reunião, que não estejam impedidos de votar: (...) (xvi) Celebração de acordos judiciais, 
a propositura de medidas judiciais, administrativas ou arbitrais ou a exoneração de obrigações de terceiros, em cada caso em valores 
individuais superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ou em valores agregados que excedam, durante qualquer período de  
6 (seis) meses, R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Excluem-se deste item os descontos praticados pela Companhia como 
agente de cobrança dos créditos cedidos aos FIDCs por ela geridos, desde que estejam de acordo com as práticas de cobrança 
e concessão de desconto da Companhia. • Alteração do artigo 37, §5º, possibilitando a apuração de balanços intercalares, com a 
inclusão dos termos em destaque. “Artigo 37. Sem prejuízo do disposto no artigo 36, o lucro líquido do exercício deverá ser destinado, 
obrigatoriamente, nessa ordem: (...) §5º. A Companhia poderá levantar balanços intermediários em prazos inferiores a seis meses e 
declarar dividendos, ou JSCP se for o caso, à conta de lucro apurado nesses balanços, assim como declarar dividendos intermediários 
ou JSCP à conta de lucros acumulados ou de reservas de juros existentes no último balanço anual ou semestral. Independentemente 
do prazo de apuração e declaração para fins contábeis e fiscais, o pagamento de dividendos ou JSCP ocorrerá no prazo anual 
estabelecido no § 3º e de acordo com a ordem de destinação obrigatória prevista no caput deste artigo. ” São Paulo, 23/08/2018. 
Ricardo Oliver Mizne, Presidente do Conselho de Administração.”

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0213652-19.2008.8.26.0100. Classe: Assunto: Monitória - Nota Promissória.
Requerente: Banco Nossa Caixa S/A. Requerido: Itecomp Comercial Importação e Exportação Ltda e outros. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0213652-19.2008.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Jane Franco Martins, na forma da Lei, etc. Edital de
Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 0213652-19.2008.8.26.0100. A Dra. Paula Velloso Rodrigues Ferreri, Juíza de
Direito da 40ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Orivaldo Domiciano (CPF. 052.663.418-90), Enzo
Giovannone (CPF. 051.161.968-52) e Itecomp Comercial Importação e Exportação Ltda (CNPJ. 03.777.121/0001-
32), que Banco do Brasil S/A lhes ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 579.146,94 (outubro de
2008). Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos
20 dias supra, paguem o débito (ficando isentos de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereçam embargos, sob pena de converter-se o
mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente, afixado e publicado.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de junho de 2018.                  23 e 24 / 08 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035160-41.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andréa Galhardo Palma, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) HORACIO COTAIT RUGGIERO, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, RG 99455626, CPF 076.832.158-
13, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Ikba Investimentos e Participações
Ltda, objetivando a quantia de R$ 75.497,00 (maio de 2017), representada pelo Instrumento Particular de Compromisso
de Venda e Compra de Embarcação com Reserva de Domínio. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer  que o pagamento restante
seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado
regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de julho de 2018.                                         23 e 24 / 08 / 2018

29ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0137576-
12.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Valéria Longobardi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Coopercel Cooperativa dos Trabalhadores da Indústria
Matarazzo Embalagens Celosul Ltda (CNPJ. 00.306.652/0001-59), na pessoa de seu representante legal, que
Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO lhe ajuizou ação Monitória,
para cobrança da quantia de R$ 265.710,63 (abril de 2012), decorrente do Instrumento Particular de Contrato de
Prestação de Serviços Assistenciais de Saúde. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas processuais), acrescido de
honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena
de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente,
afixado e publicado. São Paulo, 10 de agosto de 2018.                                                              23 e 24 / 08 / 2018

ISEC Securitizadora S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE nº 35300340949
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certificados de 
Recebíveis do Agronegócio da 4ª, 5ª e 6ª Séries da 1ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.

A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 4ª, 5ª e 
6ª Séries da 1ª Emissão da Securitizadora (“CRAs”), nos termos da Cláusula 11.4 do “Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio 
para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 4ª, 5ª e 6ª Séries da 1ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.” (“Termo de 
Securitização”), a se reunirem, em 1ª convocação, para Assembleia Geral de Titulares de CRAs, que será realizada no dia 13 de setembro de 2018, 
às 10:00 horas, na sede da Securitizadora, localizada Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º Andar, Itaim Bibi, CEP 
04533-004, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da seguinte ordem do dia: 1. tomar conhecimento (a) a respeito do status da 
formalização dos Documentos da Operação, bem como (b) o status do cumprimento das condições precedentes conforme aprovadas na assembleia 
geral de titulares de CRA realizada em 23 de maio de 2018 (“AGT de Reestruturação”) e que se encerrou em 21 de agosto de 2018; 2. Em virtude do 
não cumprimento, até o prazo acima mencionado, da totalidade das condições precedentes conforme aprovado na AGT de Reestruturação, ratificar a 
autorização do resgate antecipado dos CRA com os recursos retidos na Conta Centralizadora ou de quaisquer outros procedimentos diversos que 
sejam de interesse dos Titulares dos CRA e, conforme o caso, caso assim previsto no Termo de Securitização, aprovar ou não a forma e condições de 
tal resgate antecipado dos CRA e, caso necessário, aprovar ou ratificar os referidos procedimentos. A Securitizadora deixa registrado, para fins de 
esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares do CRA que representem no mínimo a maioria 
dos CRA em circulação (50% mais um CRA) e na segunda convocação por qualquer número, sendo que o quórum de deliberação em primeira 
convocação é de titulares de CRA que representem no mínimo a maioria dos CRA em circulação (50% mais um dos CRA) e em segunda convocação 
com no mínimo maioria dos presentes (50% mais um CRA dos presentes). Os titulares dos CRA poderão se fazer representar na assembleia por 
procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e 
demais documentos necessários para a verificação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de 
gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de firma ou abono bancário do signatário. Para que a 
verificação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma eficaz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação 
e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., (“Agente 
Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e agentefiduciario@vortx.com.br; ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente 
Fiduciário em suas sedes, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia, devendo apresentar-se 
com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente 
encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 23 de agosto de 2018. ISEC Securitizadora S.A. 

Nossa Senhora do Ó Participações S.A.
CNPJ/MF nº 12.970.783/0001-15 - NIRE 35.300.385.861

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração 
Data, Hora e Local: 18.06.2018, às 14h, na sede social. Mesa: Presidente - Luiz Augusto Saraiva; Secretário 
- Antonio Carlos Lourenço Marques. Convocação: dispensada, presença de todos os Conselheiros. Deliberações: 
Foram aprovadas, por unanimidade e sem ressalvas, as seguintes matérias: I - Resolvem os conselheiros, eleger 
como diretores da Companhia, para o mandato de 3 anos, iniciando-se em 01.07.2018 e encerrando-se em 
30.06.2021, respectivamente: (i) Luiz Augusto Saraiva, RG 4.105.820-3 SSP/SP, CPF 640.871.588-53, para o 
cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) Luiz Antonio de Paulo Marques, RG 8.835.073-3 SSP/SP, 
CPF 043.112.448-51, para o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia; (iii) Silvia Helena Saraiva Gomes, 
RG 5.681.324-7-SSP/SP, CPF 989.706.828-72, para o cargo de Diretora Executiva da Companhia. Consignam 
ainda, os conselheiros, que os Diretores reeleitos tomarão posse nesta data, mediante assinatura de termos de 
posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, na forma da legislação aplicável, observada a prestação 
das declarações previstas em lei. II - A remuneração anual global máxima da Diretoria é de R$ 10.000,00 ao 
ano, valor esse a ser dividido entre os Diretores, conforme o Estatuto Social da Companhia. São Paulo, 18.06.2018. 
Mesa: Luiz Augusto Saraiva - Presidente. Antonio Carlos Lourenço Marques - Secretário. JUCESP 
379.278/18-2 em 08.08.2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Nossa Senhora do Ó Participações S.A.
CNPJ/MF nº 12.970.783/0001-15 - NIRE 35.300.385.861

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 19.06.2018, às 16h, na sede social. Mesa: Presidente – Luiz Augusto Saraiva; Secretário 
- Antonio Carlos Lourenço Marques. Convocação e Presença:  dispensada a convocação, presença da totalidade. 
Deliberações: (a) Aprovar, por unanimidade dos acionistas, a alteração do número de membros do Conselho da 
Administração, de 3 para 5 membros; (b) Aprovar, por unanimidade dos acionistas, a alteração do prazo de validade 
de procurações “ad negotia”, para prazo indeterminado, salvo quando explícito em seu texto, a pedido do outorgante, 
o seu prazo de validade determinado; (c) Tendo em vista a deliberação anterior, aprovar por unanimidade dos 
acionistas nova eleição dos membros do Conselho de Administração com mandato para o período de 01.07.2018  
a 30.06.2021, sendo: (I) Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Luiz Augusto Saraiva, RG 4.105.820-3 
SSP/SP, CPF 640.871.588-53; (II) Vice Presidente, o Sr. Antonio Carlos Lourenço Marques, RG 7.821.561-4, 
CPF 010.334.638-41; (III) Membro do Conselho, o Sr. Julio Luiz Marques, RG 7.821.596-1 SSP/SP, CPF 
993.995.718-15; (IV) Membro do Conselho, Silvia Helena Saraiva Gomes, RG 5.681.324-7, CPF 989.706.828-72; 
(V) e, como Membro do Conselho Mario Luiz Saraiva, RG 5.681.325-9 SSP-SP, CPF 768.474.548-49; 
(d) Em decorrência da deliberação acima aprovaram a alteração do Estatuto Social da Companhia para alterar o 
artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “O conselho de 
administração será composto por 05 (cinco) membros, sendo: 03 (três) conselheiros titulares, indicados pela 
acionista MB&BM Participações Ltda.; 01 (um) conselheiro titular, pela acionista Caravelas-Portucale Participações 
Ltda.; e 01 (um) conselheiro titular, pela acionista Marqx Participações Ltda.”  (e) Em decorrência da deliberação 
acima aprovaram a alteração do Estatuto Social da Companhia para alterar o artigo 37 do Estatuto Social da 
Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo Trinta e Sete: As procurações “ad negotia”  
terão validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em seu texto, a pedido do outorgante, o seu 
prazo de validade determinado. As procurações outorgadas a empregados extinguir-se-ão com o término da 
relação de trabalho ou do cargo outorgado.”  (f) Aprovaram a Consolidação do Estatuto Social Consolidado em 
anexo (Anexo I). São Paulo, 19.06.2018. Mesa: Luiz Augusto Saraiva - Presidente. Antonio Carlos Lourenço 
Marques - Secretário. JUCESP 379.279/18-6 em 08.08.2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Electra Power Geração de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 07.356.196/0001-09 - NIRE 3530049786-4  |  Extrato da Ata de RECA de 25/7/18

Aos 25/7/18, 9h, na sede, todos os membros do Conselho de Administração. Mesa: Agostinho Gomes da Silva - Presidente; Valeska Audrey Gonçalves - Se-
cretária. Deliberações: (i) Deliberaram e aprovaram a retifi cação e ratifi cação da ata de RECA realizada em 28/5/18 a adequação do número de parcelas para
amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado das debêntures presente no Instrumento Particular de 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, Para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição (“Escritura”), de modo que os
Conselheiros deliberaram por aprovar a alteração do número de parcelas para amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado das debêntures, passando a 
ter a seguinte nova previsão, o qual está sujeito à aprovação dos acionistas da Companhia representando 85% das ações com direito à voto nos termos da
Cláusula 9ª de seu Estatuto Social: 4.12. Amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado. O Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures será amortizado 
em 55 parcelas mensais consecutivas, sempre no dia 15 de cada mês, sendo que a 1ª parcela será devida em 15/11/18, e as demais parcelas serão devidas 
em cada uma das respectivas datas de amortização das Debêntures. Em decorrência dos itens aqui deliberados restou autorizado a assinatura do 1º Aditamento
à Escritura. (ii) ratifi car a aprovação da outorga da garantia da Emissão, conforme a ARCA, mediante a cessão fi duciária aos debenturistas, representados 
pelo agente fi duciário da Emissão, da totalidade dos recebíveis de titularidade da Companhia oriundos dos seguintes contratos: a) Contrato de Compra e Venda
de Energia Elétrica Incentivada de 20/5/16 pela Emissora e a Minerva S.A., no montante de energia contratada de 1,00MW médio pelo período de suprimento
compreendido entre 1º/1/17 a 31/12/18, ao preço de remuneração de R$ 134,00 por MWh disponibilizado em 2017, e R$ 137,00 por MWh disponibilizado em
2018, sujeitos à correção e descontos previstos neste contrato, para distribuição e comercialização da Minerva no submercado Sudeste/Centro Oeste. Referido
contrato contém como garantia de recebimento o Seguro Garantia contratado em favor da Companhia, até o valor de R$ 214.489,81, conforme os termos da
Apólice nº 017412017000107760000006, emitida pela Seguradora BMG Seguros S.A., válida até 31/1/19; b) Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica
Incentivada de 7/7/16 pela Emissora e a Minerva, no montante de energia contratada de 2,00MW médios pelo período de suprimento compreendido entre 
1º/1/17 a 31/12/19, ao preço de remuneração de R$ 149,00 por MWh disponibilizado durante o período de suprimento, sujeitos à correção e descontos previstos
neste contrato, para distribuição e comercialização da Minerva no submercado Sudeste/Centro Oeste. Referido contrato contém como garantia de recebimento 
o Seguro Garantia contratado em favor da Companhia, até o valor de R$ 461.740,13, conforme os termos da Apólice nº 017412017000107760000007,
emitida pela Seguradora BMG Seguros S.A., válida até 31/1/19; c) Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica Incentivada de 29/7/16 pela Emissora e 
a ECEL - Eletron Comercializadora de Energia Ltda., no montante de energia contratada de 2,00MW médios pelo período de suprimento compreendido entre 
1º/1/17 a 31/12/20, ao preço de remuneração de R$ 176,00 por MWh disponibilizado durante o período de suprimento, sujeitos à correção e descontos 
previstos neste contrato, para distribuição e comercialização no submercado Sudeste/Centro Oeste. Referido contrato contém como garantia de recebimento
a fi ança em favor da Companhia, até o valor de R$ 261.500,00, conforme os termos da Carta de Fiança nº 2.076.552-6, emitida pelo Banco Bradesco S.A.,
válida até 21/12/18; e d) Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica Incentivada de 1/9/16 pela Emissora e a BC Comercializadora de Energia Ltda., no 
montante de energia contratada de 1,000MW médios pelo período de suprimento compreendido entre 1º/1/17 a 31/12/20, ao preço de remuneração de R$
177,00 por MWh disponibilizado durante o período de suprimento, sujeitos à correção e descontos previstos neste contrato, para distribuição e comercialização 
no submercado Sudeste/Centro Oeste. Referido contrato contém como garantia de recebimento a fi ança em favor da Companhia, até o valor de R$ 273.836,64, 
conforme os termos da Carta de Fiança nº 2.076.556-9 e seus posteriores aditamentos, emitida pelo Banco Bradesco S.A., sendo válida até 18/12/18. A
totalidade dos recebíveis oriundos de referida Garantia serão mantidos em conta vinculada de titularidade da Companhia, a ser aberta junto ao Banco Paulista 
S.A. (“Conta Vinculada”). A constituição da Garantia e da Conta Vinculada, bem como todos os seus respectivos termos e condições, estão sujeitos à aprovação 
dos acionistas da Companhia representando 85% das ações com direito à voto Companhia nos termos da Cláusula 9ª de seu Estatuto Social. Nada mais. 
Visto do Advogado: Valeska Audrey Gonçalves - OAB nº 335.210/SSP. JUCESP nº 382.081/18-3 em 13/08/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária-Geral.

Electra Power Geração de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 07.356.196/0001-09 - NIRE 3530049786-4  |  Extrato da Ata de AGE de 25/7/18

Aos 25/7/18, 15h, na sede, com a totalidade. Mesa: José Renato Artioli - Presidente; Valeska Audrey Gonçalves Queiroz - Secretária. Deliberações: (i) 
aprovaram a retifi cação e ratifi cação da AGE, em razão da adequação do número de parcelas para amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado das 
debêntures presente no Instrumento Particular de 1ª  Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série 
Única, Para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição (“Escritura”), a qual passará a ter a seguinte nova redação: 4.12. Amortização do Valor 
Nominal Unitário Atualizado. O Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures será amortizado em 55 parcelas mensais consecutivas, sempre no dia 15
de cada mês, sendo que a 1ª parcela será devida em 15/11/18, e as demais parcelas serão devidas em cada uma das respectivas datas de amortização das 
Debêntures. Em decorrência dos itens aqui deliberados restou autorizado a assinatura do 1º Aditamento à Escritura. (ii) aprovar a ratifi cação da outorga da 
garantia da Emissão, conforme a AGE, mediante a cessão fi duciária aos debenturistas, representados pelo agente fi duciário da Emissão, da totalidade dos 
recebíveis de titularidade da Companhia oriundos dos seguintes contratos: a) Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica Incentivada de 20/5/16 pela
Emissora e a Minerva S.A., no montante de energia contratada de 1,00MW médio pelo período de suprimento compreendido entre 1º/1/17 a 31/12/18, ao preço
de remuneração de R$ 134,00 por MWh disponibilizado em 2017, e R$ 137,00 por MWh disponibilizado em 2018, sujeitos à correção e descontos previstos 
neste contrato, para distribuição e comercialização da Minerva no submercado Sudeste/Centro Oeste. Referido contrato contém como garantia de recebimento 
o Seguro Garantia contratado em favor da Companhia, até o valor de R$ 214.489,81, conforme os termos da Apólice nº 017412017000107760000006,
emitida pela Seguradora BMG Seguros S.A., válida até 31/1/19; b) Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica Incentivada de 7/7/16 pela Emissora e a
Minerva, no montante de energia contratada de 2,00MW médios pelo período de suprimento compreendido entre 1º/1/17 a 31/12/19, ao preço de remune-
ração de R$ 149,00 por MWh disponibilizado durante o período de suprimento, sujeitos à correção e descontos previstos neste contrato, para distribuição e
comercialização da Minerva no submercado Sudeste/Centro Oeste. Referido contrato contém como garantia de recebimento o Seguro Garantia contratado em 
favor da Companhia, até o valor de R$ 461.740,13, conforme os termos da Apólice nº 017412017000107760000007, emitida pela Seguradora BMG Seguros 
S.A., válida até 31/1/19; c) Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica Incentivada de 29/7/16 pela Emissora e a ECEL - Eletron Comercializadora de 
Energia Ltda., no montante de energia contratada de 2,00MW médios pelo período de suprimento compreendido entre 1º/1/17 a 31/12/20, ao preço de remu-
neração de R$ 176,00 por MWh disponibilizado durante o período de suprimento, sujeitos à correção e descontos previstos neste contrato, para distribuição e 
comercialização no submercado Sudeste/Centro Oeste. Referido contrato contém como garantia de recebimento a fi ança em favor da Companhia, até o valor 
de R$ 261.500,00, conforme os termos da Carta de Fiança nº 2.076.552-6, emitida pelo Banco Bradesco S.A., válida até 21/12/18; e d) Contrato de Compra
e Venda de Energia Elétrica Incentivada de 1/9/16 pela Emissora e a BC Comercializadora de Energia Ltda., no montante de energia contratada de 1,000MW
médios pelo período de suprimento compreendido entre 1º/1/17 a 31/12/20, ao preço de remuneração de R$ 177,00 por MWh disponibilizado durante o período
de suprimento, sujeitos à correção e descontos previstos neste contrato, para distribuição e comercialização no submercado Sudeste/Centro Oeste. Referido 
contrato contém como garantia de recebimento a fi ança em favor da Companhia, até o valor de R$ 273.836,64, conforme os termos da Carta de Fiança nº
2.076.556-9 e seus posteriores aditamentos, emitida pelo Banco Bradesco S.A., sendo válida até 18/12/18. A totalidade dos recebíveis oriundos de referida 
Garantia serão mantidos em conta vinculada de titularidade da Companhia, a ser aberta junto ao Banco Paulista S.A. (“Conta Vinculada”). (iii) Ratifi cam a 
autorização da Diretoria da Companhia para realizar todos os atos e fi rmar todos os documentos necessários para viabilizar a Emissão ora aprovada. Nada mais.
Visto do Advogado: Valeska Audrey Gonçalves - OAB nº 335.210/SP. JUCESP nº 388.218/18-6 em 17/08/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária-Geral.

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0140710-47.2012.8.26.0100. O Dr. Sidney da Silva Braga, Juiz de Direito da 4ª
Vara Cível do Foro Central/SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Flávio Oliva CPF 417.698.308-63 que nos autos da Ação
de Execução de Título Extrajudicial requerida por Banco Bradesco S/A procedeu-se a penhora sobre a quantia bloqueada
judicialmente de R$ 2.075,82. Estando o coexecutado em lugar ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital
para que em 05 dias, a fluir os 20 supra, ofereça impugnação, na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores
termos. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. SP, 05/06/2018.                                              24 e 25 / 08 / 2018.

Processo 1018734-23.2016.8.26.0001 - Procedimento Comum - Obrigações - Madras Editora Ltda. - Por meio desta decisão, que
servirá como EDITAL (PRAZO DE 20 DIAS), FAÇO SABER à VIAJANTES DO TEMPO COMERCIO DE LIVROS E REVISTAS LTDA,
empresa inscrita no CNPJ/MF 11.888.296/0001-45, que lhe foi proposta uma ação de de cobrança, no valor de R$ 17.297,51,
ajuizada por Madras Editora Ltda. Frustradas as tentativas de sua localização, foi determinada sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                                                               24 e 25 / 08 / 2018.

Zenailux - Administração e Participações Ltda.
CNPJ/MF 02.865.847/0001-64 / NIRE 35215310615 sessão de 11/09/98

Ata de Reunião de Sócios Ordinária e Extraordinária
Aos 21/08/2018, às 11h00, na sede da sociedade Zenailux - Administração e Participações Ltda., CNPJ/MF 
02.865.847/0001-64, NIRE 35.215310615, em sua sede social na Avenida Ibirapuera, 2033, 7º andar, sala 71-B, Moema, 
nesta Capital, CEP. 04029-100, reuniram-se os sócios quotistas representativos da totalidade do capital social subscrito 
e integralizado, os sócios Oswaldo Kazumi Takata, brasileiro, casado, empresário, RG 2.573.686-3/SSP-SP, CPF/MF 
008.559.958/15, residente e domiciliado na Rua Vitor Costa, 822, apartamento 120, Bloco L, Jardim da Saúde, nesta Capital, 
CEP. 04150-060; Hisame Uchida Takata, brasileira, casada, médica, RG 2.773.457-2/SSP-SP, CPF/MF 148.364.218/61, 
residente e domiciliada na Rua Vitor Costa, 822, apartamento 120, Bloco “L” Jardim da Saúde, nesta Capital, CEP 04150-
060. A presente reunião é presidida pelo Sr. Oswaldo Kazumi Takata e secretariada pela Sra. Hisame Uchida Takata, 
que, na abertura da reunião, expôs a ordem do dia: (1) Pauta Ordinária - Deliberação sobre as contas dos administradores 

 
(1) Pauta Extraordinária; (2) Redução do valor do Capital Social; (3) Outros Assuntos. Iniciada a reunião de sócios, passou-
se à sua leitura e Deliberações: (1) Pauta Ordinária - Deliberação sobre as contas dos administradores relativas aos 
exercícios sociais de 2016 a 2017: Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados 

da Administração, os Balanços Patrimoniais e os Resultados Econômicos relativos aos exercícios sociais encerrados em 
31/12/2016, que resultou em Lucro Líquido do Exercício de R$8.747.229,65 e 31/12/2017, que resultou em Lucro Líquido do 
Exercício de R$3.654.163,60, bem como referendando as distribuições de lucros no Exercício encerrado em 31/12/2016, no 
valor de R$8.618.970,48 e, no Exercício encerrado em 31/12/2017, a sua totalidade, no valor de R$3.654.163,60; (2) Pauta 
Extraordinária - Redução do valor do Capital Social: Proposta a redução do valor do capital social de R$ 11.485.944,00 
(Onze milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro Reais) para R$10.000.000,00 (Dez 
milhões de Reais), cuja redução do valor de R$1.485.944,00 (Hum milhão, quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e 
quarenta e quatro reais) serão pagos com recursos em moeda corrente nacional e bem imóvel, avaliado pelo critério de custo 
de aquisição, que os sócios nos termos do artigo 1082, inciso II do Código Civil, deliberam e aprovam, por unanimidade, sem 

a formalizar a presente redução de capital, mediante formalização da competente alteração do contrato social, que deverá 
ser levada a registro na JUCESP. (3) Outros Assuntos: 
Reserva de Lucros Acumulados, proporcional à participação de cada quotista, já pagas em 2017 e com saldo provisionado, 
no valor total de R$982.591,59, bem como o Provisionamento complementar de Lucros a Pagar, oriundo da conta de Reserva 
de Lucros Acumulados, no valor de R$5.000.000,00, a serem pagos aos sócios, proporcional à respectiva participação, de 
acordo com a disponibilidade de caixa da Sociedade. Não havendo mais outros assuntos deu-se por encerrada a reunião, 

inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. 
a) Oswaldo Kazumi Takata - Presidente; Secretária: Hisame Uchida Takata - Sócia quotista; c) Oswaldo Kazumi Takata. 
- Sócio quotista; d) Hisame Uchida Takata- Sócia quotista. São Paulo-SP, terça-feira, 21/08/2018. Oswaldo Kazumi Takata 
Presidente e Sócio quotista; Hisame Uchida Takata Secretária e Sócia quotista.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020308-95.2016.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel
Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ CARLOS BORBA, CPF 906.537.508-20, que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Condomínio Residencial
Palmas, em razão do decurso do prazo sem pagamento da condenação, foi deferida a PENHORA de imóvel
de sua propriedade a seguir descrito: “APARTAMENTO nº 305, localizado no 3º andar do CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL PALMAS, Bloco D, situado à Rua Domingos Vieira de Matos, nº 119,” neste Município,
descrito na matrícula nº 135.320 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Decorrido o prazo sem sua manifestação o feito terá
regular prosseguimento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de julho de 2018. 24 e 25/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1005487-11.2017.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Anna Paula Dias da Costa,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Simone Prudêncio, CPF 097.064.488-45, por si pessoa física, e na
qualidade de representante legal da empresa Simone Prudêncio ME CNPJ 18.019.375/0001-69 , que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de ‘BANCO BRADESCO S/A, objetivando compelir
a parte-ré ao pagamento de R$ 526.806,89 (25/08/2016 -fls.171), a ser atualizado monetariamente, acrescido
de juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 20 de agosto de 2018. 24 e 25/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0054896-04.2011.8.26.0100 
(USUC 1252) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO,do Estado de São Paulo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o)(s) João Moreira Salles,Lucrécia Alcântara 
Moreira Salles, Linneu Muniz de Souza, Francesca Cecília Muniz de Souza, Pedro Di Perna, Hercilia Gonçalves Di Perna, Eduardo 
Mario da Silva Ramos,Maria Helena Prado da Silva Ramos,Joaquim de Campos Salles,Sarah de Campos Salles,Annibal ou Anibal 
Ribeiro Lima, Maria Amália Ribeiro, Magdalena Laura Monteiro Bicudo, João Rosato, Lydia Pandofi Rosato, Silvio Alves de Lima, 
Dora Andrea Alves de Lima ou Dora Campos de Andrada e Silva Alves de Lima, Edgard Richter, Carolina Issler Richter, Walter 
Moreira Salles ou Walther Moreira Salles,Helene Moreira Salles,Lúcia Moreira Salles,Jorge Chateaubriand,réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Bárbara 
Alves Panella Motta, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente no 
apartamento nº 162, no 15º andar ou 16º pavimento, do Edifício Moreira Salles, situado à Avenida São Luís, 141 7º Subdistrito 
Consolação - São Paulo SP, com a área construída de 188,00 m², correspondendo-lhe a fração ideal de 135/8040 no terreno e 
demais coisas indivisíveis, inalienáveis e de uso comum dos condôminos, contribuinte nº 006.007.0405-1, alegando posse mansa 
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.   [23,24] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007074-95.2017.8.26.0001 A MM. Juíza de Direito da 7ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a VERA LUCIA MARIA GOMES, RG 23.230.278, CPF 135.453.958-39 e MAYARA DA SILVA, RG 47.192.721-1, CPF 
393.742.948-42, que lhes foi proposta uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança sob nº 1007074-
95.2017.8.26.0001 por parte de Erica Critiane Gonçalves do Nascimento. Encontrando-se as rés em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a INTIMAÇÃO, por EDITAL, da sentença de fls. 213, que HOMOLOGOU o pedido de desistência formulado pelo 
autor (fls.201), declarando extinta a ação em relação ao corréu Vanderlei Antonio Gomes, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC, 
prosseguindo-se a ação em face das corrés Vera Lucia Maria Gomes e Mayara da Silva; BEM COMO para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, as rés 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 agosto de 2018.                                              [23,24] 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo nº 0167832-35.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 06ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tatiana Federighi Saba, na forma da Lei, etc. Faz saber à Global Lacteos Indústria e 
Comércio Ltda. CNPJ. 11.419.020/0001-18 e Ivete Gouveia Ruivo, CPF/MF. 300.495.538-52, que Banco Daycoval S/A, lhe ajuizou ação 
de Execução de Título Extrajudicial, ora em fase de cumprimento de sentença. Não encontrando os executados, foi determinada a 
Intimação editalícia acerca da penhora lavrada sobre o valor bloqueado de conta bancária, no montante de R$ 1.784,43, transferido para 
conta judicial nº 2400111145797, bem como acerca do veículo automotor, placas: CUA 1330, UF/SP, marca/modelo VW/24.250 CLC 
6x2, fabricação/modelo 2011/2012, chassi 9535N824XCR204130 podendo, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo de vinte dias supra, 
oferecer impugnação ou no prazo de 10 dias, a fluir após o prazo supra, requerer a substituição do bem, desde que comprove qu e lhe 
será menos onerosa e não trará prejuízo a exeqüente, nos termos do art. 847 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 06 de agosto de 2018. 

INSS vai recorrer de
acréscimo de 25%
em aposentadorias
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai recorrer da

decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de conceder acrésci-
mo de 25% no benefício mensal pago pela Previdência Social a to-
dos os aposentados que precisam de auxílio permanente de tercei-
ros. O órgão informou que aguarda a publicação da decisão para
análise do julgamento e, principalmente, para interposição dos re-
cursos cabíveis.

A decisão foi tomada na quarta-feira (22) por 5 votos a 4 pela
Primeira Seção da Corte. Antes da decisão, o acréscimo era garanti-
do somente para aposentados por invalidez que precisavam pagar
um cuidador, conforme está previsto na Lei de Benefícios
Previdenciários, norma que específica os benefícios aos quais os
segurados têm direito.

Conforme o entendimento do STJ, o adicional será pago mesmo
nos casos em que o aposentado recebe o teto do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), definido em R$ 5.645,80 para 2018.

A decisão da Primeira Seção deve servir de base para outros
processos que estão em tramitação na Justiça Federal em todo o
país. (Agencia Brasil)
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GUNNEBO GATEWAY BRASIL S.A
CNPJ 04.676.871/0001-80

Balanço Patrimonial

AtivosAtivosAtivosAtivosAtivos 31/12/201731/12/201731/12/201731/12/201731/12/2017 31/12/201631/12/201631/12/201631/12/201631/12/2016
CirculanteCirculanteCirculanteCirculanteCirculante 32.651.236,4432.651.236,4432.651.236,4432.651.236,4432.651.236,44 30.374.302,0830.374.302,0830.374.302,0830.374.302,0830.374.302,08
Disponibilidades 3.567.530,52 1.085.194,42
Contas a Receber 14.900.700,87 13.891.337,06
Adiantamentos a Fornecedores 422.120,60 1.711.632,62
Impostos a Recuperar 279.036,70 278.074,95
Estoque 13.481.847,75 13.408.063,03
Não CirculanteNão CirculanteNão CirculanteNão CirculanteNão Circulante 26.632.187,8626.632.187,8626.632.187,8626.632.187,8626.632.187,86 23.452.206,5723.452.206,5723.452.206,5723.452.206,5723.452.206,57
InvestimentosInvestimentosInvestimentosInvestimentosInvestimentos 25.682.784,6525.682.784,6525.682.784,6525.682.784,6525.682.784,65 22.571.170,1922.571.170,1922.571.170,1922.571.170,1922.571.170,19
Gunnebo Gateway Serviços Ltda 25.682.784,65 22.571.170,19
ImobilizadoImobilizadoImobilizadoImobilizadoImobilizado 949.403,21949.403,21949.403,21949.403,21949.403,21 881.036,38881.036,38881.036,38881.036,38881.036,38
Máquinas e Equipamentos 3.044.665,44 3.297.843,77
Depreciação Acumulada (2.095.262,23) (2.416.807,39)
Total AtivoTotal AtivoTotal AtivoTotal AtivoTotal Ativo 59.283.424,3059.283.424,3059.283.424,3059.283.424,3059.283.424,30 53.826.508,6553.826.508,6553.826.508,6553.826.508,6553.826.508,65

PassivoPassivoPassivoPassivoPassivo 31/12/201731/12/201731/12/201731/12/201731/12/2017 31/12/201631/12/201631/12/201631/12/201631/12/2016
CirculanteCirculanteCirculanteCirculanteCirculante 10.522.159,1210.522.159,1210.522.159,1210.522.159,1210.522.159,12 9.438.628,809.438.628,809.438.628,809.438.628,809.438.628,80
Contas a Pagar 6.280.997,30 6.383.494,05
Impostos e Obrigações

Sociais a Recolher 1.926.277,71 957.836,48
Obrigações Trabalhistas 1.269.593,00 1.046.754,44
Juros sobre Capital Próprio a Pagar 1.045.291,11 1.050.543,83
Não CirculanteNão CirculanteNão CirculanteNão CirculanteNão Circulante 6.400.599,906.400.599,906.400.599,906.400.599,906.400.599,90 9.470.319,119.470.319,119.470.319,119.470.319,119.470.319,11
Empréstimos a Pagar 6.400.599,90 9.470.319,11
Patrimônio Líquido 42.360.665,28 34.917.560,74
Capital Social 19.150.000,00 19.150.000,00
Reserva Legal 58.575,60 58.575,60
Lucros Acumulados 23.152.089,68 15.708.985,14
Total PassivoTotal PassivoTotal PassivoTotal PassivoTotal Passivo 59.283.424,3059.283.424,3059.283.424,3059.283.424,3059.283.424,30 53.826.508,6553.826.508,6553.826.508,6553.826.508,6553.826.508,65

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2017 e 2016Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2017 e 2016Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2017 e 2016Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2017 e 2016Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2017 e 2016
31/12/201731/12/201731/12/201731/12/201731/12/2017 31/12/201631/12/201631/12/201631/12/201631/12/2016

Receita Operacional Bruta deReceita Operacional Bruta deReceita Operacional Bruta deReceita Operacional Bruta deReceita Operacional Bruta de
Vendas - Serviços - LocaçãoVendas - Serviços - LocaçãoVendas - Serviços - LocaçãoVendas - Serviços - LocaçãoVendas - Serviços - Locação 52.538.490,3152.538.490,3152.538.490,3152.538.490,3152.538.490,31 47.601.180,9547.601.180,9547.601.180,9547.601.180,9547.601.180,95
Impostos Sobre ReceitasImpostos Sobre ReceitasImpostos Sobre ReceitasImpostos Sobre ReceitasImpostos Sobre Receitas (15.065.531,65)(15.065.531,65)(15.065.531,65)(15.065.531,65)(15.065.531,65) (13.529.959,13)(13.529.959,13)(13.529.959,13)(13.529.959,13)(13.529.959,13)
Receita Operacional LíquidaReceita Operacional LíquidaReceita Operacional LíquidaReceita Operacional LíquidaReceita Operacional Líquida 37.472.958,6637.472.958,6637.472.958,6637.472.958,6637.472.958,66 34.071.221,8234.071.221,8234.071.221,8234.071.221,8234.071.221,82
Custos dos Produtos VendidosCustos dos Produtos VendidosCustos dos Produtos VendidosCustos dos Produtos VendidosCustos dos Produtos Vendidos(18.517.812,72)(18.517.812,72)(18.517.812,72)(18.517.812,72)(18.517.812,72)  (19.200.072,56) (19.200.072,56) (19.200.072,56) (19.200.072,56) (19.200.072,56)
Lucro BrutoLucro BrutoLucro BrutoLucro BrutoLucro Bruto 18.955.145,9418.955.145,9418.955.145,9418.955.145,9418.955.145,94 14.871.149,2614.871.149,2614.871.149,2614.871.149,2614.871.149,26
Despesas OperacionaisDespesas OperacionaisDespesas OperacionaisDespesas OperacionaisDespesas Operacionais (21.403.525,34)(21.403.525,34)(21.403.525,34)(21.403.525,34)(21.403.525,34) (19.865.223,79)(19.865.223,79)(19.865.223,79)(19.865.223,79)(19.865.223,79)
EbitdaEbitdaEbitdaEbitdaEbitda  (2.448.379,40) (2.448.379,40) (2.448.379,40) (2.448.379,40) (2.448.379,40) (4.994.074,53)(4.994.074,53)(4.994.074,53)(4.994.074,53)(4.994.074,53)
DepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciação (463.120,66)(463.120,66)(463.120,66)(463.120,66)(463.120,66) (522.734,15)(522.734,15)(522.734,15)(522.734,15)(522.734,15)
Despesas/Receitas nãoDespesas/Receitas nãoDespesas/Receitas nãoDespesas/Receitas nãoDespesas/Receitas não

OperacionaisOperacionaisOperacionaisOperacionaisOperacionais 10.354.604,6010.354.604,6010.354.604,6010.354.604,6010.354.604,60 8.924.873,188.924.873,188.924.873,188.924.873,188.924.873,18
Resultado Antes do IR e CSLLResultado Antes do IR e CSLLResultado Antes do IR e CSLLResultado Antes do IR e CSLLResultado Antes do IR e CSLL 7.443.104,547.443.104,547.443.104,547.443.104,547.443.104,54 3.408.064,503.408.064,503.408.064,503.408.064,503.408.064,50
IR e Contribuição SocialIR e Contribuição SocialIR e Contribuição SocialIR e Contribuição SocialIR e Contribuição Social -----  - - - - -
Lucro/Prejuízo LíquidoLucro/Prejuízo LíquidoLucro/Prejuízo LíquidoLucro/Prejuízo LíquidoLucro/Prejuízo Líquido

do Exercíciodo Exercíciodo Exercíciodo Exercíciodo Exercício 7.443.104,547.443.104,547.443.104,547.443.104,547.443.104,54 3.408.064,503.408.064,503.408.064,503.408.064,503.408.064,50

Rubens Bulgarelli FilhoRubens Bulgarelli FilhoRubens Bulgarelli FilhoRubens Bulgarelli FilhoRubens Bulgarelli Filho

Diretor - CPF 065.489.598-84

Danyel Rodolpho Costa dos SantosDanyel Rodolpho Costa dos SantosDanyel Rodolpho Costa dos SantosDanyel Rodolpho Costa dos SantosDanyel Rodolpho Costa dos Santos

Contador - CRC 1SP-314167/O - CPF 378.857.788-60

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Valores Expresos em Reais (R$))Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Valores Expresos em Reais (R$))Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Valores Expresos em Reais (R$))Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Valores Expresos em Reais (R$))Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Valores Expresos em Reais (R$))

GUNNEBO GATEWAY BRASIL S.A
CNPJ 04.676.871/0001-80

Balanço Patrimonial

AtivosAtivosAtivosAtivosAtivos 30/06/201830/06/201830/06/201830/06/201830/06/2018 31/12/201731/12/201731/12/201731/12/201731/12/2017
CirculanteCirculanteCirculanteCirculanteCirculante 27.046.641,2427.046.641,2427.046.641,2427.046.641,2427.046.641,24 32.651.236,4432.651.236,4432.651.236,4432.651.236,4432.651.236,44
Disponibilidades 1.714.511,91 3.567.530,52
Contas a Receber 7.698.539,37 14.900.700,87
Adiantamentos a Fornecedores 738.903,35 422.120,60
Impostos a Recuperar 1.968.082,62 279.036,70
Estoque 14.926.603,99 13.481.847,75
Não CirculanteNão CirculanteNão CirculanteNão CirculanteNão Circulante 28.899.002,7528.899.002,7528.899.002,7528.899.002,7528.899.002,75 26.632.187,8626.632.187,8626.632.187,8626.632.187,8626.632.187,86
InvestimentosInvestimentosInvestimentosInvestimentosInvestimentos 28.221.550,1128.221.550,1128.221.550,1128.221.550,1128.221.550,11 25.682.784,6525.682.784,6525.682.784,6525.682.784,6525.682.784,65
Gunnebo Gateway Serviços Ltda 28.221.550,11 25.682.784,65
ImobilizadoImobilizadoImobilizadoImobilizadoImobilizado 677.452,64677.452,64677.452,64677.452,64677.452,64 949.403,21949.403,21949.403,21949.403,21949.403,21
Máquinas e Equipamentos 2.759.747,71 3.044.665,44
Depreciação Acumulada (2.082.295,07) (2.095.262,23)
Total AtivoTotal AtivoTotal AtivoTotal AtivoTotal Ativo 55.945.643,9955.945.643,9955.945.643,9955.945.643,9955.945.643,99 59.283.424,3059.283.424,3059.283.424,3059.283.424,3059.283.424,30

PassivoPassivoPassivoPassivoPassivo 30/06/201830/06/201830/06/201830/06/201830/06/2018 31/12/201731/12/201731/12/201731/12/201731/12/2017
CirculanteCirculanteCirculanteCirculanteCirculante 10.474.701,3310.474.701,3310.474.701,3310.474.701,3310.474.701,33 10.522.159,1210.522.159,1210.522.159,1210.522.159,1210.522.159,12
Contas a Pagar 5.771.823,81 6.280.997,30
Impostos e Obrigações

Sociais a Recolher 2.622.183,49 1.926.277,71
Obrigações Trabalhistas 1.035.402,92 1.269.593,00
Juros sobre Capital Próprio a Pagar 1.045.291,11 1.045.291,11
Não CirculanteNão CirculanteNão CirculanteNão CirculanteNão Circulante 3.275.965,733.275.965,733.275.965,733.275.965,733.275.965,73 6.400.599,906.400.599,906.400.599,906.400.599,906.400.599,90
Empréstimos a Pagar 3.275.965,73 6.400.599,90
Patrimônio LíquidoPatrimônio LíquidoPatrimônio LíquidoPatrimônio LíquidoPatrimônio Líquido 42.194.976,9342.194.976,9342.194.976,9342.194.976,9342.194.976,93 42.360.665,2842.360.665,2842.360.665,2842.360.665,2842.360.665,28
Capital Social 19.150.000,00 19.150.000,00
Reserva Legal 58.575,60 58.575,60
Lucros Acumulados 22.986.401,33 23.152.089,68
Total PassivoTotal PassivoTotal PassivoTotal PassivoTotal Passivo 55.945.643,9955.945.643,9955.945.643,9955.945.643,9955.945.643,99 59.283.424,3059.283.424,3059.283.424,3059.283.424,3059.283.424,30

Demonstração do Resultado emDemonstração do Resultado emDemonstração do Resultado emDemonstração do Resultado emDemonstração do Resultado em
30 de Junho de 2018 e em 31 de Dezembro de 201730 de Junho de 2018 e em 31 de Dezembro de 201730 de Junho de 2018 e em 31 de Dezembro de 201730 de Junho de 2018 e em 31 de Dezembro de 201730 de Junho de 2018 e em 31 de Dezembro de 2017

30/06/201830/06/201830/06/201830/06/201830/06/2018 31/12/201731/12/201731/12/201731/12/201731/12/2017
Receita Operacional Bruta deReceita Operacional Bruta deReceita Operacional Bruta deReceita Operacional Bruta deReceita Operacional Bruta de

Vendas - Serviços - LocaçãoVendas - Serviços - LocaçãoVendas - Serviços - LocaçãoVendas - Serviços - LocaçãoVendas - Serviços - Locação 17.331.284,1617.331.284,1617.331.284,1617.331.284,1617.331.284,16 52.538.490,3152.538.490,3152.538.490,3152.538.490,3152.538.490,31
Impostos Sobre ReceitasImpostos Sobre ReceitasImpostos Sobre ReceitasImpostos Sobre ReceitasImpostos Sobre Receitas (4.934.961,65)(4.934.961,65)(4.934.961,65)(4.934.961,65)(4.934.961,65) (15.065.531,65)(15.065.531,65)(15.065.531,65)(15.065.531,65)(15.065.531,65)
Receita Operacional LíquidaReceita Operacional LíquidaReceita Operacional LíquidaReceita Operacional LíquidaReceita Operacional Líquida 12.396.322,5112.396.322,5112.396.322,5112.396.322,5112.396.322,51 37.472.958,6637.472.958,6637.472.958,6637.472.958,6637.472.958,66
Custos dos Produtos VendidosCustos dos Produtos VendidosCustos dos Produtos VendidosCustos dos Produtos VendidosCustos dos Produtos Vendidos (5.546.084,57)(5.546.084,57)(5.546.084,57)(5.546.084,57)(5.546.084,57) (18.517.812,72)(18.517.812,72)(18.517.812,72)(18.517.812,72)(18.517.812,72)
Lucro BrutoLucro BrutoLucro BrutoLucro BrutoLucro Bruto 6.850.237,946.850.237,946.850.237,946.850.237,946.850.237,94 18.955.145,9418.955.145,9418.955.145,9418.955.145,9418.955.145,94
Despesas OperacionaisDespesas OperacionaisDespesas OperacionaisDespesas OperacionaisDespesas Operacionais (9.736.002,84)(9.736.002,84)(9.736.002,84)(9.736.002,84)(9.736.002,84) (21.403.525,34)(21.403.525,34)(21.403.525,34)(21.403.525,34)(21.403.525,34)
EbitdaEbitdaEbitdaEbitdaEbitda (2.885.764,90)(2.885.764,90)(2.885.764,90)(2.885.764,90)(2.885.764,90) (2.448.379,40)(2.448.379,40)(2.448.379,40)(2.448.379,40)(2.448.379,40)
DepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciação (137.297,30)(137.297,30)(137.297,30)(137.297,30)(137.297,30) (463.120,66)(463.120,66)(463.120,66)(463.120,66)(463.120,66)
Despesas/ReceitasDespesas/ReceitasDespesas/ReceitasDespesas/ReceitasDespesas/Receitas

não Operacionaisnão Operacionaisnão Operacionaisnão Operacionaisnão Operacionais 2.857.373,852.857.373,852.857.373,852.857.373,852.857.373,85 10.354.604,6010.354.604,6010.354.604,6010.354.604,6010.354.604,60
Resultado Antes do IR e CSLLResultado Antes do IR e CSLLResultado Antes do IR e CSLLResultado Antes do IR e CSLLResultado Antes do IR e CSLL (165.688,35)(165.688,35)(165.688,35)(165.688,35)(165.688,35) (7.443.104,54)(7.443.104,54)(7.443.104,54)(7.443.104,54)(7.443.104,54)
IR e Contribuição SocialIR e Contribuição SocialIR e Contribuição SocialIR e Contribuição SocialIR e Contribuição Social ----- -----
Lucro/Prejuízo LíquidoLucro/Prejuízo LíquidoLucro/Prejuízo LíquidoLucro/Prejuízo LíquidoLucro/Prejuízo Líquido

do Exercíciodo Exercíciodo Exercíciodo Exercíciodo Exercício (165.688,35)(165.688,35)(165.688,35)(165.688,35)(165.688,35) (7.443.104,54)(7.443.104,54)(7.443.104,54)(7.443.104,54)(7.443.104,54)

Rubens Bulgarelli FilhoRubens Bulgarelli FilhoRubens Bulgarelli FilhoRubens Bulgarelli FilhoRubens Bulgarelli Filho

Diretor - CPF 065.489.598-84

Danyel Rodolpho Costa dos SantosDanyel Rodolpho Costa dos SantosDanyel Rodolpho Costa dos SantosDanyel Rodolpho Costa dos SantosDanyel Rodolpho Costa dos Santos

Contador - CRC 1SP-314167/O - CPF 378.857.788-60

Balanço Patrimonial em 30 de Junho de 2018 e em 31 de Dezembro de 2017 (Valores Expresos em Reais (R$))Balanço Patrimonial em 30 de Junho de 2018 e em 31 de Dezembro de 2017 (Valores Expresos em Reais (R$))Balanço Patrimonial em 30 de Junho de 2018 e em 31 de Dezembro de 2017 (Valores Expresos em Reais (R$))Balanço Patrimonial em 30 de Junho de 2018 e em 31 de Dezembro de 2017 (Valores Expresos em Reais (R$))Balanço Patrimonial em 30 de Junho de 2018 e em 31 de Dezembro de 2017 (Valores Expresos em Reais (R$))

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro 2017 e de 2016 - Valores em Milhares de Reais

Rodrigo Vinicius Escobar Nunes - Diretor Financeiro
Paulo Aurelio Seiffer Nunes - Contador - CRC-SP 315040/O-4

Balanço Patrimonial Nota 2017 2016 
Ativo / Circulante 677.102 532.674 
Caixa e Equivalentes de Caixa  5 196.411 35.579 
Contas a Receber de Clientes  6 31.393 18.743 
Contas a Receber Partes Relacionadas  14 3.073 4.601 
Adiantamentos a Fornecedores  13 87.936 92.579 
Impostos a Recuperar  7 85.931 98.271 
Estoques  8 79.542 100.844 
Contratos de Construções
   em Andamento ativo  9 192.234 182.043 
Outros Créditos 582 14 
Não circulante 172.905 182.419 
Realizável a Longo Prazo
Depósitos Judiciais 166 8 
Impostos a Recuperar LP  7 19.496 15.991 
IR e Contribuição social Diferidos  10 58.375 56.191 
Total Realizável a Longo Prazo 78.037 72.190 
Intangível 159 226 
Imobilizado  11 94.709 110.003 
Total do Ativo 850.007 715.093 

Balanço Patrimonial Nota 2017 2016 
Passivo e Patrimônio Líquido / Circulante 655.102 550.101 
Fornecedores  12 22.643 54.926 
Fornecedores Partes Relacionadas  14 70.052 183.890 
Empréstimos em Moeda Local  17 164.840 - 
Adiantamentos de Clientes  15 197.959 182.327 
Obrigações Tributárias  12 8.232 7.133 
Obrigações Trabalhistas  12 4.661 8.369 
IR e Contribuição Social a Pagar  10 383 19.245 
Provisões  16 100.705 94.211 
Contratos de Construções
   em Andamento passivo 9 85.627 -
Não circulante 18.942 4.635 
Outras Obrigações a Pagar 1.888 4.635 
Obrigações Tributárias a Pagar  18 17.054 - 
Patrimônio líquido 175.963 160.357 
Capital Social  19 215.883 215.883 
Reserva Incentivo Fiscal  19 3.465 - 
Prejuízos Acumulados (43.385) (55.526)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 850.007 715.093 

Demonstração do Resultado Abrangente 2017 2016 
Lucro líquido do exercício 15.606 82.833 
Outros componentes do resultado 
  abrangente do exercício, líquidos de impostos - -
Total do resultado abrangente do exercício 15.606 82.833 

Demonstração da Mutação 
do Patrimônio Líquido Capital Social

Reservas de Lucros 
Incentivos Fiscais

Prejuízos 
Acumulados

Total do  
Patrimônio Líquido

Em 01/01/2016 215.883 - (138.359) 77.524 
Lucro líquido do exercício - - 82.833 82.833 
Em 31/12/2016 215.883 - (55.526) 160.357 
Lucro líquido do exercício  - - 15.606 15.606 
Reserva Incentivo Fiscal - 3.465 (3.465) - 
Em 31/12/2017 215.883 3.465 (43.385) 175.963 

- Conjunto 111 / 112 - Vila Olímpia - São Paulo - SP - 04551-000.

Senhores Acionista: Para apreciação e deliberação, apresentamos a Vossas Senhorias as demonstrações contábeis relativas aos 

ACCIONA WINDPOWER BRASIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS EÓLICOS LTDA.
CNPJ: 13.536.632/0001-16

Demonstração do Resultado Nota 2017 2016 
Receita Líquida de Vendas e Serviços   20 641.251 1.401.696 
Custos dos Produtos e Serviços  21 (465.441) (1.217.678)
Lucro Bruto 175.810 184.018 
Despesas Administrativas  22 (125.100) (127.533)
Outros Ganho(Perdas) Líquidos  11 (7.629) - 
Lucro Operacional antes 

43.081 56.485 
Receitas Financeiras  23 3.953 13.263 

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2017 2016
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 33.371 87.176 
Lucro antes do IR e CS 16.140 83.611 
Ajustes 86.251 108.072 
Variação Cambial (4.803) (21.622)
Despesa Financeira 20.273 12.561 
Receita Financeira não Realizada (686) (7.880)
Alienação de imobilizado 17.643 -
Despesa de Depreciação 31.190 15.925 
Provisões 6.494 25.477 
Redução (aumento) dos ativos operacionais:
Contas a Receber (11.122) (14.017)
Adiantamento a Fornecedores 4.643 373.309 
Tributos a Recuperar 6.652 (63.401)
Estoques 21.302 (21.381)
Contratos de Construção 75.436 (77.658)
Outros Créditos (96) 2.271 
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Fornecedores (146.121) 90.956 
Obrigações Tributarias (709) 1.917 
Obrigações Trabalhistas (3.709) 7.062 
Adiantamento de Clientes 15.632 (315.624)
Obrigações a Pagar (2.747) (4.330)
Fluxo de caixa proveniente - 
  atividades operacionais 45.412 87.176 
Juros Pagos (12.041) - 
Fluxos de caixa das 
  atividades de investimentos (33.539) (53.925)
Aquisição de Ativo imobilizado (33.539) (53.925)
Fluxos de Caixa -  
  Atividades de Financiamentos 161.000 - 
Empréstimos em Moeda Local 161.000 - 
Geração - caixa/equivalentes 
  de caixa do exercício 160.832 33.251 
  no início do Exercício 35.579 2.328 

196.411 35.579 
Efeito da variação do 
  caixa e equivalentes de caixa 160.832 33.251 

Demonstração do Resultado Nota 2017 2016 
Despesas Financeiras  23 (16.433) (12.561)
Variações Cambiais  23 (14.461) 26.424 
Receitas (despesas)

(26.941) 27.126 
Lucro Antes do IR e da CS 16.140 83.611 
IR e CS Correntes  10 (2.717) (56.969)
IR e CS Diferido 10 2.183 56.191 
Lucro Líquido do Exercício 15.606 82.833 

Cyrela Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 13.003.483/0001-20 - NIRE 35.224.853.235

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: 22/08/2018, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Miguel Maia Mickelberg - Presidente, Paulo Eduardo Gonçalves - 
Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 20.180.000,00, considerados excessivos em 
relação ao objeto, com o cancelamento de 20.180.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela 
Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de 
Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das 
quotas canceladas. Passando o capital social de R$ 68.970.000,00  para R$ 48.790.000,00 dividido em 48.790.000 quotas. 
2. Autorizar os administradores a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais, lavrou-se 
a ata. São Paulo, 22/08/2018. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra de 
Investimento Imobiliário Ltda ambas por Miguel Maia Mickelberg e Paulo Eduardo Gonçalves

Cyrela Bentevi Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ/MF 17.610.350/0001-72 - NIRE 35.227.296.256

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 20.08.2018, 10hs, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, parte, São Paulo/SP. Presen-
ça: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretário: Paulo Eduardo Gonçalves. Deli-
berações aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 430.000,00 por serem considerados excessivos, com o can-
celamento de 430.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Cyrela Brazil 
Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimen-
to Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas cance-
ladas. Desta forma o capital social passa de R$ 561.018,00 para R$ 131.018,00 dividido em 131.018 quotas. 2. Autori-
zar os administradores a assinar e fi rmar todos os documentos necessários para a restituição dos valores devidos. Encer-
ramento. Nada mais. São Paulo, 20.08.2018. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participa-
ções, Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg, Paulo Eduardo Gonçalves.

Century de Investimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 04.787.442/0001-80 - NIRE 35.217.281.019

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 20.08.2018, às 10hs, sede social, Rua do Rócio, nº. 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secre-
tário: Paulo Eduardo Gonçalves. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 200.000,00, conside-
rados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 200.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada 
uma, todas da Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá, com a anuência 
da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de res-
tituição do valor das quotas canceladas. Passando o capital social de R$ 1.484.805,00 para R$ 1.284.805,00, dividido 
1.284.805 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada 
mais. São Paulo, 20.08.2018. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra de 
Investimento Imobiliário Ltda. - Miguel Maia Mickelberg e Paulo Eduardo Gonçalves.

Berlitz Centro de Idiomas S.A. - CNPJ nº 43.343.391/0001-50 - NIRE 35.3.0015134.8
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/06/18

Aos 11/06/18, às 10 hs, na sede. Mesa: Ricardo Quartim Barbosa de Oliveira - Presidente; Katia 
Fagnani Cimino - Secretário. Deliberação: os acionistas decidem aceitar a renúncia ao seu cargo de 
diretor presidente apresentada pelo Sr. Arthur Henrique da Silva Alcântara Bezerra, e eleger para o 
mesmo cargo a Ana Luiza Purchio, ambos qualificados acima, para exercer o cargo até o final do mandato 
atualmente em curso, iniciado a partir da assembleia geral ordinária realizada em 1/08/17. A declaração 
de desimpedimento da Sra. Ana Luiza Purchio está arquivada na sede da Sociedade. Não foram 
tratados outros assuntos. Nada mais. São Paulo, 11/06/018. Jucesp nº 379.327/18-1 em 08/08/2018.

Ybyrá Gestão e Participações S.A.
CNPJ/MF 11.094.555/0001-66 - NIRE 35.300.371.682

Sede Social: Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Peruíbe, nº 40, sala J, Jardim Europa, CEP 01448-090

Edital de Convocação
Ficam os acionistas da Ybyrá Gestão e Participações S.A. convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do Artigo 123 
da Lei nº 6.404/76, que será realizada na sede social da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Peruíbe, nº 40, 
sala J, Jardim Europa, CEP 01448-090, em primeira convocação, no dia 03 de setembro de 2018, às 15:00 horas, para tratar da seguinte ordem 
do dia, qual seja, a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. 

São Paulo - SP, 24 de agosto de 2018
Membros da Diretoria da Companhia: 

Carlos Alberto Longo - Diretor-Presidente 
Eduardo Longo - Diretor sem Designação Específica

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 23/07/2018, às 11h, na sede social da Highline do Brasil II In-
fraestrutura de Telecomunicações S.A. (“Companhia”), localizada em São Paulo/SP, na Avenida Nove 
de Julho, nº 5.229 e 5.257, 4º andar, conjuntos 41-A e 42-B, Jardim Paulista, CEP 01407-200. 2. Con-
vocação e Presença: Dispensada a publicação de edital de convocação, nos termos do § 4º do artigo 
124, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em Vista a presença dos acionistas 
representando totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de 
Presença dos Acionistas da Companhia. 3. Mesa: A assembleia geral foi presidida pelo Sr. André 
Franco Sales e secretariada pelo Sr. José Evandro Monteiro. 4. Ordem Do Dia: Reuniram-se os acio-

Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada às 10h do dia 18/01/2018, registrada na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o nº  69.904/18-2, em sessão de 05/02/2018 
(“AGE”

-

-
-

deliberações aprovadas nesta assembleia. 5. Deliberações: Após exame das matérias constantes da 
ordem do dia, os acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer 
restrições ou ressalvas, o quanto segue: 5.1. Registrar que a ata a que se refere a presente assembleia 
geral será lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o § 1º do artigo 130 da 
Lei das S.A. 5.2.
material no número de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal emitidas e no preço de 
emissão correspondente, passando sua -
reito: “5.2. - Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dos atuais R$ 35.033.694,00 para R$ 
85.033.694,00 um aumento, portanto, no valor total de R$ 50.000.000,00, mediante a emissão de 
28.735.632 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão corres-

5.2.1. Consignar que, em 
-

R$50.000.000,00. 5.3. 
constou, por equívoco, que as ações ordinárias, normativas e sem valor nominal emitidas na AGE fo-
ram subscritas par, além do acionista Pátria, também pelos acionistas Alexandre da Silva Braga, José 
Evandro Monteiro, Fernando Diez Viotti, Sergio Bekeierrnan e Claudio Vasconcelos Barbosa, passan-

“5.1.2 As novas ações ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal ora emitidas Companhia são totalmente subscritas neste ato 
pelo acionista Pátria Infraestrutura — Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
fundo de investimento em participações inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.512.690/000/-84 (‘Pátria
serão integralizadas pelo subscrito -

-

-
de das novas ações nominativas e sem valor nominal ora emitidas pelo Pá -

5.3.1 A 
totalidade dos acionistas da Companhia, os quais estilo presentes na presente assembleia geral, nes-

expressamente de acordo com seu conteúdo.5.4. Em razão das deliberações aprovadas nos itens 5.2 
ção datados 

de 18/01/2018, assinados pela mesa que presidiu a AGE e pelos acionistas Pátria Infraestrutura — 
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Alexandre da Silva Braga, José Evandro 
Monteiro, Fernando Diez Viotti, Sergio Bekeierman e Claudio Vasconcelos Barbosa, conforme os mes-
mos integraram a ata da AGE e foram lavrados nos livros sociais da Companhia (“Boletins AGE”), os 
quais, de maneira irrevogável e irretratável, deixam de produzir qualquer efeito em relação aos seus 

todos e quaisquer atos necessários para cancelar e tornar sem efeitos os Boletins AGE, conforme ora 
aprovado pela unanimidade dos acionistas. 5.5. Em razão das deliberações aprovadas nos itens 5.2 e 
5.3 acima, aprovar a emissão de boletim de subscrição re -
nativas e sem valor nominal emitidas conforme deliberação da AGE, em substituição aos Boletins AGE, 
conforme consta do Anexo I e cujos efeitos deverão retroagir até a data de subscrição das ações emi-
tidas no âmbito da AGE. 5.6. 
erro material no número de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e no preço de emissão 
das ações, conforme itens 5.2 e 5.3 acima, passando sua redação a constar da seguinte forma: “5.3. 
Em decorrência do aumento de capital ora aprovado, nos termos do item 5.2 acima, aprovar a altera-
ção do caput do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova 
redação:  

 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as 

ões ordinárias, nominativas e sem 

5.6.1. Consignar que, em razão da deliberação tomada nos termos do item 5.6 acima, 
não houve qualquer alteração na cifra do capital social da Companhia, o qual se manteve no valor de 
R$ 85.033.694,00 (oitenta e cinco milhões, trinta e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais), con-
forme aprovado na AGE. 5.7. 

5.8. 
administradores da Companhia a praticarem todos os atos, assinarem todos os documentos e cumpri-
rem todas as formalidades que se façam necessárias ou convenientes para a implementação das de-
liberações ora aprovadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presen-
te Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, 
lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Sr. André Franco Sales — Presi-

Acionistas Presentes: Pátria Infraestrutura — Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia, Alexandre da Silva Braga, José Evandro Monteiro, 

da ata original lavrada em livro próprio, São Paulo, 23 de julho de 2018. Mesa: André Franco Sales – 
JUCESP nº 386.135/18-6 em 15/08/2018. Flávia R. 

Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Ata da AGE em 23/07/2018

Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações S.A.
CNPJ/MF 27.902.165/0001-05 | NIRE 35.300.511.131

RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM IMÓVEL E PARA INTIMAÇÃO
DO EXECUTADO: HEMERSON CEZAR FABIANO, CPF 062.581.188-79, eventual cônjuge, se casado for,
eventual (is) herdeiro (s)/sucessor (es), a credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, CNPJ
00.360.305/0001-04 e demais interessados, expedido no Processo Digital nº 1002837-22.2016.8.26.0011,
Ação de Conhecimento, ora em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
DONA DITINHA, CNPJ 54.934.427/0001-96. A MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível - Foro Regional XI
- Pinheiros/SP, Drª. Rosana Moreno Santiso, com fulcro nos artigos 879, II c/c o art. 882, § 2º do CPC,
regulamentado pelo Provimento CSM nº 1625/09 e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, FAZ SABER aos que o presente EDITAL
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que a gestora oficial CHRISTOVÃO GESTÃO EM
ALIENAÇÕES ELETRÔNICAS, representada pelos leiloeiros judiciais: Christovão de Camargo Segui,
OAB/SP 91.529 e Luiz Carlos Levoto, JUCESP nº 942, levará a leilão judicial eletrônico o bem imóvel abaixo
descrito no sítio www.leilaoinvestment.com.br, em condições que se seguem: DO BEM IMÓVEL: A UNIDADE
AUTÔNOMA nº 24, localizada no 2º andar do “EDIFÍCIO DONA DITINHA”, na Rua MORATO COELHO
nº 50, no 45º subdistrito Pinheiros, com a área útil de 149,50m², correspondendo-lhe no subsolo
uma vaga na garagem coletiva com a área útil de 27,75m², o que dá o total de 177,25m², a que
corresponde uma área comum de 29,89m², totalizando a área construída de 207,14m², cabendo-lhe
a fração ideal de 2,103% no terreno descrito na inscrição de condomínio nº 236. CONTRIBUINTE
015.023.0103-2, conf. Av. 2. MATRÍCULA Nº 312, do 10º CRI/SP. DOS ÔNUS: 1-) Há débitos de IPTU para
o Contribuinte 015.023.0103-2 - Exercício 2018: R$ 3.238,45. Há débitos de IPTU Exercícios Anteriores –
2015 e 2016. Há dívida ativa - Consulta Detalhada de Débitos IPTU/CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA/
TRSD: R$ 7.096,19, já inclusos os encargos. Total de Débito 02. N.º das Dívidas Ativas Ajuizadas: 623.523.9/
17-3 e 623.523.9/17-3. Valores válidos para 06/07/2018, (conf. consulta ao sítio da PMSP na mesma data); 2-
) R.6- Alienação Fiduciária, em 30/12/2010 (prenotação nº 367.749 de 17/12/2010, o executado alienou
fiduciariamente o imóvel, transferindo sua propriedade resolúvel à Caixa Econômica Federal; 3-) Av.7 –
Penhora dos direitos de fiduciante do executado conf. certidão judicial, expedida em 13/03/2017, pela 3ª Vara
Cível do Foro Regional XI – Pinheiros/SP, Proc. 1005680-57.2016, ajuizada por Antonio Faga contra o
executado e outra; 4-) Av.8 – Penhora exequenda, em 01/09/2017 (prenotação nº 476.052 de 25/08/2017) (os
direitos de fiduciante que o executado possui no imóvel foram penhorados). 1-) Conf. laudo de avaliação as
fls. 113, o Condomínio Dona Ditinha é composto por 2 edifícios de unidades de apartamento, com 1 unidade
tipo por andar em um total de 24 unidades. Os edifícios de 12 pavimentos dispõem de três elevadores, contendo
ainda em sua área recreativa um salão de festas e uma academia de ginástica...”; 2-) A unidade penhorada,
conf. o Sr. Perito as fls. 113, encontrava-se fechada e sem chaves na portaria; 3-) Eventuais débitos de
Condomínio deverão ser apurados pelo interessado; 4-) DÍVIDA ATIVA - Consulta Débito(s) Protestado(s):
Protesto inexistente para o CPF 062.581.188-79 (conf. pesquisa no sítio da PMSP aos 06/07/2018); 5-) Nos
termos da r. decisão as fls 81 do processo digital:” Fls. 47/55 e 75/80: O pedido formulado pela credora
fiduciária (Caixa Econômica Federal) não comporta acolhimento Conforme consta dos autos, o imóvel objeto
da penhora se encontra alienado fiduciariamente. Porém, não é o caso de levantamento da penhora ou da
constrição incidir somente sobre os direitos do executado sobre o bem, pois mostra-se possível a constrição
do imóvel e não apenas dos direitos sobre ele, na hipótese em exame, em razão da natureza propter rem da
dívida condominial objeto deste feito...”. (grifo nosso). DA ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO: R$ 1.349.498,48
(até julho/2018, pelo site DrCalc.net, tendo-se por base o laudo de avaliação as fls. 120 do processo digital
que atribuiu ao bem imóvel o valor de R$ 1.322.000,00 em abril/2018). DO DÉBITO ATUALIZADO: R$
98.648,13 (até julho/2018, conforme cálculo as fls. 185-186 dos autos). DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º
Leilão começa em 11/09/2018, às 14h30min, e termina em 14/09/2018, às 14h30min. O 2º Leilão começa
em 14/09/2018, às 14h31min e termina em 04/10/2018, às 14h30min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será
considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou aquele
que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação devidamente atualizada pela tabela
do Tribunal de Justiça/SP (2º leilão). Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal
www.leilaoinvestment.com.br para que participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações
solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO: Caso não haja propostas para pagamento à
vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, até o início da primeira etapa proposta
por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja
considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, exceto a comissão
do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado antes da expedição da carta de
arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses. Prevalecerá a proposta de maior valor, que estarão sujeitas
a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único e Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º ambos do CPC).
DO PAGAMENTO: O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial
no sítio: www.tjsp.jus.br, (clicar em portal de custas, emissão de guias e depósito judicial), respectivamente,
no prazo de até 24 horas da realização do leilão. (Art. 884, IV do CPC). DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do lanço) e deverá ser paga mediante
DOC, TED ou depósito em dinheiro no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta
da Gestora Oficial: Christovão Gestão em Alienações Eletrônicas e Publicidade Ltda., CNPJ nº 12.871.578/
0001-00, Banco Itaú, Agência 0349, C/C 47447-8. (Art. 884, Par. único do CPC e Art. 18, Par. único do Prov.
CSM nº 1625/2009). Ficam o executado HEMERSON CEZAR FABIANO, CPF 062.581.188-79, eventual
cônjuge, se casado for, eventual (is) herdeiro (s)/sucessor (es), a credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL-CEF, CNPJ 00.360.305/0001-04 e demais interessados, INTIMADOS das designações supra,
caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Não há recursos vinculados a este processo,
pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,
06 de julho de 2018. .Edital completo e demais condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0016790-
29.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Despesas Condominiais Exeqüente:
Condomínio Conjunto Residencial Vila São José Executado: Hilda Rosa da Silva EDITAL DE INTIMAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016790-29.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HILDA ROSA DA SILVA, CPF 152.678.278-27, que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Condomínio Conjunto Residencial Vila São
José. 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, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 9.374,54 (em maio/2018), devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos,
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de julho de 2018. 23 e 24/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Físico nº: 0010857-48.2013.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Despesas Condominiais Requerente: Condomínio Edifício Beta Requerido: Eduardo Campos
Siqueira e outro EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010857-48.2013.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme
Ferreira da Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BARBARA BASTOS CAMPOS SIQUEIRA (CPF nº
266.187.408-94) que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BETA lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA ora em fase
de Cumprimento de Sentença, onde procedeu-se a penhora sobre o apartamento n.º 84 (com garagem),
localizado no 8.º andar ou 9.º pavimento do Edifício Beta, que faz parte do Conjunto Barão de Monte Santo,
situado na Rua Barão de Monte Santo, esquina com a Rua Domingos Fonseca, na Vila Prudente – 26.º
Subdistrito (atual n.º 35 da Rua Domingos da Fonseca e também n.º 1375 da Rua Barão de Monte Santo,
matrícula n.º 14.193 no 6.º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. E, estando a executada 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, ofereça impugnação, onde, no qual, havendo ausência de manifestação, prosseguirá o feito em
seus ulteriores termos da lei e cominações. 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 agosto de 2018.     23 e 24/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0115553- 77.2009.8.26.0100 (USUC 170) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Parque das Nações Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda, na
pessoa do responsável Fehiz Adas; Katsumi Tani, Rosa Motoko Miyada Tani, Vitorio França de Souza,
Heloina Lopes de Carvalho, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Eli Vicente Paula e outros, ajuizaram ação
de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Sérgio Souza Aranha
de Gennaro, nº 36 - Grajaú 32º Subdistrito Capela do Socorro - São Paulo SP, com área de 150,00 m²,
contribuinte nº 175.259.0053-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-
se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. 23 e 24/08

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL ESTRADA DO
M‘BOI MIRIM, Nº 2.298 E RUA 5, APARTAMENTO Nº 13, 1º ANDAR OU 2º PAVIMENTO,
BLOCO 21, PARQUE RESIDENCIAL M´BOI MIRIM, JARDIM THOMAS, 32º
SUBDISTRITO - CAPELA DO SOCORRO, SAO PAULO/SP. CABENDO-LHE O
DIREITO A 01 VAGA INDETERMINADA NA GARAGEM COLETIVA, PARA A GUARDA
E ESTACIONAMENTO DE 1 VEICULO DE PASSEIO.
CEP 04905002
1º leilão 29/08/18 partir 12:30 horas
2º leilão 19/09/18 partir 12:30 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
 Mutuarios:
ANA LUCIA DOS SANTOS, CPF 14813999859,
 e cônjuge, se casado(a) estiver.

2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilao
Informações tel 1139310744 ou   RUA ARACI, 162, COLINAS DE INHANDJARA
JARDIM BRASIL ITUPEVA SP CEP     13295000

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

22 - 23 - 24/08/18

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1002956-72.2015.8.26.0704 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Prestação de Serviços Requerente: Somater Ensino e Pesquisa S/S Ltda. e outro Requerido: Silvio
Luiz Paulino de Camargo EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002956-
72.2015.8.26.0704 A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São
Paulo, Dra Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SILVIO LUIZ
PAULINO DE CAMARGO, RG 14.513.115, CPF 070.833.938-77, que SOMATER ENSINO E PESQUISA S/
S LTDA, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA (PROCEDIMENTO COMUM), referente ao Contrato de
Prestação de Serviços firmado entre as partes. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra,
conteste o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de agosto de 2018. 23 e 24/08

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0010086-87.2011.8.26.0020 Classe: Assunto: Monitória - Cheque
Requerente: Vitoria Racing Pneus Serviços Ltda Requerido: SANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010086-87.2011.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Roberto
Luiz Corcioli Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER saber a SANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA que
Vitoria Racing Pneus Serviços Ltda lhes ajuizou uma Ação Monitoria para cobrança da quantia de R$
2.188,09, referente ao não pagamento do cheque Estando a ré em lugar ignorado, expede-se o presente edital,
para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito (acrescido de 5% de honorários advocatícios
e isenção de custas) ou ofereça embargos. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso
em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03
de agosto de 2018. 23 e 24/08

Edital de citação. Prazo 20 dias. Proc. 1040328-58.2014.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral,
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital /SP, na forma da lei, faz saber LIMPLUS SERVIÇOS GERAIS S/
C LTDA sob o  CNPJ: nº 71.929.921/0001-81 que SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC,
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO lhe ajuizou uma AÇÃO DE REGRESSO,
objetivando que seja JULGADA INTEGRALMENTE PROCEDENTE Ré ao pagamento da quantia de
341.978,08, equivalente às despesas relativas às supracitadas Ações Reclamatórias Trabalhistas supra
citadas, atualizada e acrescida dos juros legais contados das datas dos efetivos desembolsos, além da
consequente condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência. Estando a ré em lugar incerto e não
sabido, foi deferida a citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito.
Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o edital, fixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 20/08/18. 23 e 24/08

EDITAIS PRIMEIRA VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL �V� - SÃO MIGUEL PAULISTA - 1º OFÍCIO CÍVEL RESPECTIVO.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0006799-20.2018.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDREIA REGINA DA SILVA SANTOS, Brasileiro, RG 32924243, CPF 281.276.978-
50. Com endereço à RUA SANTA ANGELA, 308, CEP 13290-000, Louveira - SP que por este Juízo, tramita de uma ação
de Cumprimento de Sentença, movida por Fundação Hermínio Ometto. 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 3.696,49, devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos,
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26
de julho de 2018.                                                                                                                                 24 e 25 / 08 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000129-82.2014.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LINEAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, CNPJ 08.377.099/0001-57,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Auto Sueco São Paulo - Concessionária
de Veículos Limitada, objetivando o recebimento do valor de R$ 12.241,02 (doze mil duzentos e quarenta e um reais
e dois centavos), crédito oriundo da emissão de duplicatas referentes à compra de bens e prestação de serviços.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague
o débito atualizado, caso em que a verba honorária será reduzida pela metade ou, em 15 dias, ofereçam embargos,
ou, ainda, reconheçam o crédito do exequente comprovando o depósito de 30% do valor da execução mais custas
e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, ficando ciente de que será nomeado curador especial
em caso de revelia (inciso IV do art. 257 CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de julho de 2018.                24 e 25 / 08 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 4000583-51.2013.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA LUIZA MADEIRO DIOGO CRUZ, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Pro Home Comércio de Madeiras Ferragens e Utensílios Ltda (CNPJ. 74.232.257/
0001-05), que Itaú Unibanco S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 1.943.196,69 (fevereiro
de 2018), representada pela Cédula de Crédito Bancário Abertura de Crédito em Conta Corrente de Depósito (Caixa
Reserva - Pré - A) n° 11116-15000086031. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em
03 dias, a fluir dos 30 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honoraria será reduzida pela
metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor
da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em
penhora o arresto procedido sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 447,97 e R$ 24,41. Decorridos os
prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 06 de julho de 2018.                                                                                                          24 e 25 / 08 / 2018.

Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0067082-49.2017.8.26.0100. A Dra. Vanessa Ribeiro Mateus, Juíza
de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a César Souza da Silva (CPF. 453.162.928-
04) e Weilhe Dantas Rehem (CPF. 685.935.385-68), que nos autos da ação de Execução, ajuizada por Spal
Indústria Brasileira de Bebidas S/A, em face de Lanchonete Minas de Ouro Ltda - ME (CNPJ. 67.781.765/0001-
87), foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifestem-se sobre o pedido
de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Lanchonete Minas de Ouro Ltda - ME (CNPJ. 67.781.765/
0001-87), 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 os requeridos em lugar
ignorado, expede-se edital, o qual será afixado e publicado na forma da lei.                             23 e 24 / 08 / 2018

36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 36º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 0104893-
19.2012.8.26.0100. O Dr. Swarai Cervone de Oliveira, Juiz de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/
SP, Faz Saber a Só Frio Comércio e Limitada (CNPJ. 07.044.419/0001-94), que Banco Safra S/A lhe ajuizou ação de
Execução, objetivando a quantia de R$ 302.399,61 (outubro de 2016), representada pela Cédula de Crédito
Bancário (Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Duplicatas e/ou de Cheques de Emissão de
Terceiros e/ou de Notas Promissórias de Emissão de Terceiros) n° 001303231. Estando a executada em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante
seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado
regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. SP, 18/07/2018.            23 e 24 / 08 / 2018

2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional II Santo Amaro/SP. Edital para Conhecimento de Terceiros. Prazo:
20 dias. Processo nº 1033898-54.2018.8.26.0002. A Dra. Claudia Marina Maimone Spagnuolo, Juíza de Direito da
2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a todos quantos o presente edital
virem, conhecimento tiverem e interessar possa, que Fernando Capuano Marchiori (CPF 279.529.278-50) e Patrícia
Alves Marchiori (CPF 312.017.068-23), ajuizaram ação de Alteração Consensual de Regime de Bens, alterando o
regime de Comunhão Parcial de Bens para o de Separação Total de Bens. Nos termos do artigo 734, § 1º do CPC,
o Juiz somente poderá decidir acerca da alteração do regime de bens, depois de decorrido o prazo de 30 (trinta) dias
da publicação do edital. Assim, para resguardar direitos de terceiros, foi deferida a expedição do presente edital, o
qual será afixado e publicado na forma da lei. SP, 03/08/2018.                                                    23 e 24 / 08 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0628461-27.2000.8.26.0100 (USUC 811) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Palmira de Moraes Milani, Herdeiros de José Milani, a saber: Carlos Tadeu
Milani, Jaquelini Lombardi Milani, Teresinha Maria Milani Traldi, Reginaldo Traldi; Herdeiros de Alberto
Milani, a saber: Alberto Milani Junior, Patricia Milani Moreira; Antônio Milani, Tereza Novaes Milani, Joel
Carneiro de Oliveira, Leonirce das Neves Oliveira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que José Antônio
Alonso Diniz e Rosa Clodomira Castro Alonso, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Marechal Eurico Gaspar Dutra, nº 1.916 Parada Inglesa 22º
Subdistrito Tucuruvi - São Paulo SP, com área de 5,94 m², alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. 24 e 25/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS.PROCESSO Nº 0700224-02.2012.8.26.0704 A MMa. Juíza de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Mônica de Cassia Thomaz
Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a No Limits Comércio e Serviços Ltda EPP, CNPJ
04.938.840/0001-01, na pessoa de seu representante legal e Guilherme Antonio Baptista, CPF 530.018.858-
15 que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de HSBC BanK Brasil S/A – Banco
Múltiplo, objetivando a procedência da ação e a condenação dos réus ao pagamento de R$71.398,63, referente
aos contratos de “Conta Corrente e Giro Fácil” nºs 03371617523 e 03370734648, atualizados até 13/01/2012
e 24/12/2011, 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 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, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
25 de julho de 2018. 24 e 25/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0022817-98.2013.8.26.0100 (USUC 372) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Mccain Argentina S/A, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Antônio
Joaquim Anjo Filho e Cícera Melo da Paz Anjo, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração
de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Padre Angelo Gioielli, nº 09, lote 10-A da quadra 17 - Jardim
São Jorge 13º Subdistrito Butantã - São Paulo SP, com área de 125,00 m², contribuinte nº 185.045.0032-1,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem
o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 23 e 24/08

1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS  - Praça João Mendes,  s/
nº - sala 2200/2208 - Centro -  CEP 01501-900 - fone: (11) 2171.6353 - São
Paulo - SP - E-mail:  sp1regpub@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo de
20 dias,  expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº 0056069-
63.2011.8.26.0100 (Usuc. 1279) - O(A) Doutor(a) RODRIGO RAMOS,  MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o)(s) Maria Rodrigues de Andrade, Amadeu Andrade, Regina Vieira
de Camargo, Amaro Borges da Silva, Antônio Vieira de Camargo, Vicentina
Cardoso de Camargo, João Vieira de Camargo, Zulmira Ricci de Camargo, Atílio
ou (Attílio) Vieira de Camargo, Rosália Lima de Camargo ou Rosalina Lima da
Silva, Prudência Vieira de Camargo, Olívia de Camargo Esteves, Augusto
Esteves, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que
ANTÔNIO PALÁCIOS e MONICA SARA SILVA DE PALACIOS ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na
Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, nº 2749 - Jardim Esmeralda
13º Subdistrito Butantã - São Paulo SP, com área de 135,17 m², contribuinte nº
159.038.0006-7 (área maior), alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Es tando em te rmos,  expede-se  o  p resente  ed i ta l  para CITAÇÃO dos
SUPRAMENCIONADOS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

23 e  24/08

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1002784-91.2017.8.26.0565. O Dr. Gustavo Coube de Carvalho,
Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a PREVENIR SEGURANCA PATRIMONIAL
(CNPJ nº 11.924.133/0001-70) que WIRELESS COMM SERVICES LTDA lhe ajuizou ação de Execução de
Título Extrajudicial, para receber a quantia de R$ 8.866,88, referente ao Instrumento Particular de Locação
de Radio comunicação Wireless (sem fio) e telefonia, incluindo prestação de serviços de acesso à internet
e locação de equipa. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos
da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, para apresentação de contrarrazões.
Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 21/08/18. 23 e 24/08

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0037684-23.2018.8.26.0100. O Dr. Fernando José Cúnico,
Juiz de Direito da 12ª Vara Cível da Capital - SP, na forma da lei, etc... Faz saber a Shirlei Siolari (CPF
094.456.518-20) que Liu Jiapei Epp moveu uma ação Monitória ora em fase de Cumprimento de Sentença,
referente ao não pagamento do cheque, devolvido por falta de fundos. Encontrando-se a executada em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue o pagamento do débito
de R$ 11.450,63 atualizado em Maio/2018, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive
advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de
honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo NCPC, art. 523). Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 02/07/18. 23 e 24/08


