
Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0045680-72.2018.8.26.0100 O 
Dr. Marcelo Augusto Oliveira, Juiz de Direito da 41ª Vara Cível 
Central/SP. Faz saber a Carlos Alcazar Marchi CPF 
036.108.388-25 e Lucila Maria Souzacouto Marchi CPF 
052.636.958-29, que Colegio Dante Alighieri requereu o 
cumprimento da sentença, para receber a quantia de R$ 
32.900,01 (jun/18). Estando os executados em lugar ignorado, 
expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, 
paguem o débito, atualizado e acrescido das importâncias de 
direito e demais cominações legais, sob pena de multa e 
honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida 
(art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para 
que, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, 
afixado e publicado na forma da Lei.                                   [18,19] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1039757- 
53.2015.8.26.0100 (USUC 481) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza 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) réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Luis Antônio Viviani e Edna Aparecida Viviani, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Murucuia, nº 135 Parque Santa Madalena 26º Subdistrito Vila Prudente - São Paulo 
SP, com área de 156,00 m², contribuinte nº 154.060.0042-9, 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.                                         [17,18] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0036342-74.2018.8.26.0100. 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(o) JOSÉ CASSIO ORTIZ MARCONDES, (CPF. nº 284.363.848-81, RG. nº 28305223), que
lhe foi proposta uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na qual também são executados MAURICIO DE
SENA LOUGE e outros, por parte de SONIA BAKHOS. 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$85.995,31 (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.

EDITAL DE CITAÇÃO � PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0043755-17.2013.8.26.0100 (USUC 808). 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) Veronica Ribak Taffil, Skender Taffil, Bronius Yekentas, Maria Fiori Yekentas, Vagner de Jesus
Ianguas, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Wagner Humberto Teixeira, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Campos Realengo, nº 74 Vila Bueno Aires Distrito de Ermelino
Matarazzo - São Paulo SP, com área aproximada de 180,00 m², contribuinte nº 110.119.0063-6, 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. São Paulo, 11 de janeiro de 2018.

Processo 1007876-24.2016.8.26.0100 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Ycx Invest do
Brasil Eireli - Angular Construções e Reformas Eireli - Epp - - Alex Lúcio Silva - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007876-24.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). TONIA YUKA KOROKU, na forma da Lei, etc. EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1007876-24.2016.8.26.0100 Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Locação de
Imóvel Exeqüente: Ycx Invest do Brasil Eireli. Executado: ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA. EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007876-24.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível,
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Tonia Yuka Kôroku, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 17.155.329/0001-24, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial, por parte de YCX INVEST DO BRASIL, objetivando o recebimento de R$ 13.763,08 (em
08/01/2016), referente ao contrato firmado entre as partes. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o
débito atualizado, hipótese em que a verba honorária será reduzida à metade, sob pena de penhora de bens e sua
avaliação. Fica também intimado para, querendo, oferecer embargos em 15 dias ou reconhecendo o crédito do
exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários do advogado,
poderão requerer seja admitido a pagar o restante em até (seis) parcelas mensais acrescidas de correção monetária
e juros de 1% ao mês (artigo 916 do Novo Código de Processo Civil). Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. - ADV: SORAYA MARTINS (OAB 240459/SP)

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0046698-41.2012.8.26.0100 
(USUC 1161) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza 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) Genivaldo Wanderley Rocha, Neida 
Mazza Wanderley, Paulo Sérgio Tenani, José Roberto Petrone, Ibsen Adão Tenani, Egle Petrone Tenani, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Tânia 
Aparecida Pronestino Bianconi, Lucas Pronestino Bianconi, Lister Pronestino Bianconi, Igor Fernandez Castro Sukeff, ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Salvador Mota, nº 254 Vila Industrial 26º 
Subdistrito Vila Prudente - São Paulo SP, com área de 960,11 m², contribuinte nº 156.054.0070-2, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese 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. [17,18] 

Comarca: de São Paulo-SP 2ªVara Cível Cartório do 2ºOfício Cível FOROS REGIONAIS SÃO MIGUEL PAULISTA 2ªVARA CÍVEL  
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005547-67.2015.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a ADRIANA FIRMINO DA SILVA, CPF 303.383.198-24, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum - 
Cobrança de despesas de condomínio, por parte de Condomínio Edifício Bianca, alegando em síntese: que a requerida encontra-
se em atraso das cotas condominiais correspondentes à sua unidade apto 12 à avenida Dr. Décio T. Leite, 495, Jardim das 
Oliveira, São Paulo, perfazendo o valor total de R$ 12.502,64 até a data da propositura da ação. Encontrando-se a ré em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, 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 publicado na forma da lei.                   [17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1007315-48.2017.8.26.0008 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara Cível,do 
Foro Regional VIII-Tatuapé,Estado de São Paulo,Dr(a).Cláudio Pereira França,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) Nero Participa- 
ções e Empreendimentos Ltda. CNPJ 13.649.466/0001-64 e R.I. 19 Empreendimentos Imobiliários Ltda. CNPJ 12.164.475/0001-
00, que Clarice Lopes Marcheti e Luiz Antonio de Freitas Bassan, ajuizaram ação de obrigação de fazer-rito comum, objetivando 
que seja julgada procedente, com a condenação dos réus na obrigação de substituir o imóvel casa 02, por outro de igual 
metragem no mesmo condomínio, ou paguem o valor do imóvel constante do contrato, ou indenizar o valor de R$ 700.000,00, sob 
pena de multa diária de 01 salário mínimo; condenando ainda ao pagamento de indenização por Dano Material no importe de R$ 
2.500,00/mês, e Dano Moral no importe de R$ 100.000,00, acrescido das custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital de citação para que no prazo de 15 dias ofereça contestação, sob 
pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de outubro de 2018.                     [17,18] 

V-São Miguel Paulista Varas Cíveis 2ªVara Cível FOROS REGIONAIS SÃO MIGUEL PAULISTA VARAS CÍVEIS 2ªVARA CÍVEL  
EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 0115814-07.2007.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VERA LÚCIA DE SOUZA ESPINEL, e JOÃO ESPINEL INHESTA, RG 3193366, CPF 
228.289.588-68, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Neuza Soares Caliman. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido,foi determinada a sua INTIMAÇÃO,por EDITAL,da penhora havida 
sobre os direitos que os executados possuem sobre o imóvel à Avenida Fortaleza da Conceição,151-A,(antiga Av. João 
de Costa Mello) Vila Costa Melo, São Paulo-SP, matricula 78.592, 12º CRI/SP e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente 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 31 de agosto de 2018.      [18,19] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0208169- 
76.2006.8.26.0100 - 1040/06./O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Maria Aparecida Augusto, Jorge 
Vanderlei dos Santos, Roseli Aparecida Santos Silva, Dirceu dos Santos, João Roberto dos Santos, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Benedita de Melo 
Santos ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na RUA ENÉIAS 
GALVÃO, 200, Jd. dos Manacas, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                            [18,19] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1014811-31.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira França, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) a WILLIAN PORCEL, RG: 26.464.975-8, 
CPF: 1.4.261.968-00 e NATALIA GONÇALVES PORCEL, RG: 
13.599.238, CPF: 076.738.856-97, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Espolio 
de Sergio Alberto Teixeira Junior, visando o pagamento dos 
Alugueis atrasados e acessórios, da locação do imóvel 
localizado na Rua Pitangui, nº 35, apto.12 do Edifício 
Residencial do Parque - CEP 03077-090, Tatuapé, São Paulo. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo 
de 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a dívida no valor de R$ R$ 19.364,94 (02/2018), 
que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, 
acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente 
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do 
débito, conforme pedido inicial. Caso o(a) executado(a) efetue 
o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários 
advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do 
CPC), ou apresente embargos. 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 13 de setembro de 2018.         [18,19] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1026446-32.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o)s OCUPANTES E DEMAIS INVASORES E 
TERCEIROS INTERESSADOS DO IMÓVEL LOCALIZADO 
NA PASSAGEM UM (antiga Rua Particular S/N), Parque do 
Engenho,CEP 05890-050,São Paulo-SP,que lhes foram pro-
posta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por 
parte de LUIZ AUGUSTO GIRARDELLO BUSATO, GILBER-
TO ANDRÉ BUSATO, MÁRCIA DE SOUZA PIRES BUSATO, 
KARIN SIMONE BUSATO MAIER, THOMAS CHRISTIANO 
MAIER, ANDREA PATRÍCIA BUSATO COUTO e LUCIANO 
PEREZ ROMERO FERRAZ COUTO, requerendo que a ação 
seja julgada procedente, decretando a reintegração de posse 
do imóvel situado na Rua Passagem Um,antiga Rua Particular 
S/N, Capão Redondo, condenando os réus e quem ali estiver 
praticando o esbulho, ao pagamento das despesas, custas 
processuais e honorários advocatícios.Encontrando-se os 
réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITA-
ÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que,no prazo de 15dias,que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital,apresente resposta.Não sendo con-
testada 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 passa- 
do nesta cidade de São Paulo,aos 07 de junho de 2018.  [18,19] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 20 
DIAS. PROCESSO Nº 1058581-55.2018.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA NARIMATU DE 
ALMEIDA, na forma da Lei, etc. Faz saber que o Espólio de 
Esio Tinoco, representado por Angelo Pio Scarpi e Amélio 
Luigi Scarpi ajuizou ação de Anulação e Substituição de 
Títulos ao Portador, relativamente às ações nominativas da 
Companhia de Bebidas das Américas-AMBEV, as quais 
estão bloqueadas. Ajuizada a ação, foi deferida a citação 
de eventuais detentores dos títulos e terceiros interessados 
por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, 
ofereçam resposta, sob pena de presumirem-se como 
verdadeiros os fatos alegados. Será o presente edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. [18,19] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1093232-50.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leandro de Paula Martins Constant, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) JULIANA CKAROLINY DA SILVA, Brasileiro, Solteira, Autônoma, RG 3281542, CPF 070.584.004-
23. Com endereço à Rua São João Batista, 58, Renascer II, CEP 58310-000, Cabedelo - PB, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Jailton de Lucena Barbosa, para cobrança de R$ 9.554,14 (set/17), 
referente a Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de outubro de 2018.     [18,19] 

1º Ofício Cível do Forum Regional II - Santo Amaro- SP. Foro Regional II - Santo Amaro - Comarca de São Paulo
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0026406-09.2010.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi,
na forma da Lei, etc.Faz Saber a Dário Blum Barros (CPF. 100.421.748-05), que Sociedade Beneficente São Camilo,
entidade mantenedora do Hospital e Maternidade São Camilo - Pompéia lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento
Comum, objetivando a quantia de R$ 14.312,58 (março de 2010), referente ao Contrato de Prestação de Serviços,
oriundos de atendimento Médico/Hospitalar. Estando o requerido 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, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.         18 e 19 / 10 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1005817-94.2016.8.26.0704. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários. Exeqüente: Banco Bradesco S/A. Executado: Irmaos Fridman Ltda e outro. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005817-94.2016.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Baccarat Filho, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) DOUGLAS KALMON FRIDMAN, Brasileiro, Casado, Economista, RG 21617577x, CPF 156.869.138-
62, com endereço à Rua Diana, 559, Apartamemto 41, Perdizes, CEP 05019-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: procedeu-se
a penhora sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 9.299,35. Estando o executado em local ignorado, foi
deferida a intimação da penhora por edital, para que em 05 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça impugnação, na
ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de agosto de 2018. 18 e 19 / 10 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1033372-21.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Confecções Den Haag Ltda (CNPJ. 00.250.788/0001-94) e Chul Joon You (CPF. 186.776.548-95) que
Banco Santander Brasil S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 73.270,50 (julho de 2018),
representada pela Cédula de Crédito Bancário n° 3759000000640290153. Estando os executados em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante
seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado
regular prosseguimento ao feito. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de setembro de
2018.                                                                                                                                   18 e 19 / 10 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036514-04.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 26ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Albertini Nani Viaro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLAYTON
LEANDRO DE FAVERI, CPF 273.115.798-48 ,que nos autos da ação Monitória, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada
por Musical Express Comércio Ltda, em face de More Music Store Comércio de Instrumentos Musicais Ltda ME (CNPJ. 12.004.971/
0001-99), foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifeste-se sobre o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa More Music Store Comércio de Instrumentos Musicais Ltda ME (CNPJ.
12.004.971/0001-99), requerendo as provas cabíveis. 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 26 de setembro de 2018.                                                                                      18 e 19 / 10 / 2018.

Interligação Elétrica Norte Nordeste S.A.
CNPJ/MF 09.276.712/0001-02 - NIRE 35.300.351.282

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária  
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no Artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76

Hora, Data e Local: Realizada às 10:00 horas do dia 14 (quatorze) do mês de julho de 2018, na sede social da Interligação Elétrica Norte e Nordeste S.A. 
(''Companhia”), localizada na Rua Casa do Ator, 1155, 6º Andar, Parte, Vila Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo. Convocação: Dispensadas as formalidades 
previstas no Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Presenças: 
Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através do Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: 
Reynaldo Passanezi Filho; Secretário: Luiz Fernando Couceiro Machado de Souza. Ordem do Dia: (1) Exame e Deliberação do Relatório da Administração e das 
Demonstrações Financeiras, instruídas pelo Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2017; (2) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e a distribuição de dividendos; (3) Eleição do Conselho 
de Administração; (4)   Fixação do montante anual global da remuneração e demais vantagens dos administradores da Companhia; (5)  Aprovação do 
Orçamento para o ano de 2018; (6) Escolha dos Auditores Externos; e (7) Aprovação do Aumento do Capital Social. Deliberações: Por acionistas representando 
a totalidade do capital social da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações: (1) Exame e Deliberação do Relatório da Administração e das 
Demonstrações Financeiras, instruídas pelo Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2017. Foi aprovado por unanimidade, depois de examinados e discutidos, o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, instruídos pelo Relatório dos Auditores Independentes Ernst & 
Young Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras. O Balanço condensado foi publicado na página 12 do “Diário Oficial Empresarial do 
Estado de São Paulo” e na página 07 do Jornal “O Dia SP”, ambos na edição de 13 de julho de 2018, dispensada a leitura de ditos documentos considerando que 
são de pleno conhecimento dos acionistas. (2) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos (Artigo 132, 
inciso II, da Lei 6.404/76). Foram aprovadas, por unanimidade: (2.1) Lucro líquido de R$ 7.711.000,00. A destinação para as seguintes contas: a) Reserva Legal: 
R$ 387.000,00; b) Reserva Especial de Dividendos Não Distribuídos: R$ 7.324.000. (2.2) Não será realizada a distribuição de dividendo obrigatório, tendo em 
vista sua incompatibilidade com a atual situação financeira da Companhia, ficando desta forma aprovada a sua destinação integral para a reserva especial 
mencionada no item 2.1 b) acima. (3) Eleição do Conselho de Administração. Por unanimidade, os Acionistas elegeram para compor o Conselho de 
Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2021: (i) Reynaldo Passanezi Filho, brasileiro, 
divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 13.282.438-3, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 056.264.178-50, com 
endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Casa do Ator, 1.155, Vila Olímpia, CEP 04546-004, como Presidente do Conselho de 
Administração; (ii) Rinaldo Pecchio Junior, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 10.538.600-5 emitida pela SSP/SP, e inscrito 
no CPF/MF sob o nº 057.467.688-04 com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Casa do Ator, 1.155, Vila Olímpia, CEP 
04546-004, como  Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Carlos Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade 
RG nº 7.981.420-7, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº  184.831.356-04, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Casa do Ator, 1.155, Vila Olímpia, CEP 04546-004, como membro efetivo do Conselho de Administração; (iv) Weberson Eduardo Guioto Abreu, brasileiro, 
casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 18.225.496-3 emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 098.464.448-26, com 
endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Casa do Ator, 1.155, Vila Olímpia, CEP 04546-004, como membro efetivo do Conselho 
de Administração; (v) Thiago Lopes da Silva, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 322815769, emitida pela SSP/SP, e inscrito 
no CPF/MF sob o nº 267.137.918-83, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Casa do Ator, nº 1.155, Vila Olímpia, CEP 
04546-004, como membro suplente do Conselho de Administração; (vi) Caetano Cezario Neto, brasileiro, casado, engenheiro  eletricista, portador da cédula de 
identidade RG nº 9534893, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 002.168.888-59, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Casa do Ator, 1.155, Vila Olímpia, CEP 04546-004, como membro suplente do Conselho de Administração; (vii) Maurício Dall'Agnese, brasileiro, 
solteiro, economista, portador da Carteira Nacional de Habilitação emitida pelo DETRAN/SP nº 02951697916, e inscrito no CPF/MF sob o nº 045.297.056-86, 
com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Casa do Ator, nº 1.155, Vila Olímpia, como membro suplente do Conselho de 
Administração; e (viii) Rafael Falcão Noda, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04732353656 emitida 
pelo DETRAN/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 274.928.518-63, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Casa do Ator, 
1.155, Vila Olímpia, CEP 04546-004, como membro suplente do Conselho de Administração. Os Conselheiros eleitos serão investidos em seus cargos mediante 
a lavratura e assinatura de Termo de Posse no Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. As declarações de desimpedimento dos 
Conselheiros ora eleitos permanecerão arquivadas na sede da Companhia. (4) Fixação do montante anual global da remuneração e demais vantagens 
dos administradores da Companhia. Foi aprovada por unanimidade a proposta da acionista CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, 
nos termos do artigo 152 da Lei nº 6.404/76, para a fixação do montante global anual da remuneração e demais vantagens da Diretoria em até R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais) para o ano de 2018 (janeiro à dezembro). Não haverá remuneração para os membros do Conselho de Administração. (5) Aprovação do 
Orçamento para o ano de 2018. Foi aprovado por unanimidade o orçamento da Companhia para o ano de 2018, que será mantido na sede social da empresa. 
(6) Escolha dos Auditores Independentes. Foi aprovado por unanimidade a escolha da Ernst & Young Auditores Independentes S/S como auditores 
independentes da Companhia para o ano de 2018, pelo valor total de R$ 70.797,00 (setenta mil, setecentos e noventa e sete reais), com todos os tributos 
incluídos. (7) Aprovação do aumento do capital social. Foi aprovado, pela totalidade dos acionistas com direito de voto, o aumento do capital social da 
Companhia em R$ 11.700.000,00 (onze milhões e setecentos mil reais), passando o mesmo de R$ 327.284.000,00 (trezentos e vinte e sete milhões, duzentos e 
oitenta e quatro mil reais) para R$ 338.984.000,00 (trezentos e trinta e oito milhões, novecentos e oitenta e quatro mil reais), mediante a emissão de 11.700.000 
(onze milhões e setecentos mil) ações ordinárias nominativas, de classe única, sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada, em 
observância ao critério estabelecido no artigo 170, §1º, da Lei 6.404/76, na forma que se segue: A acionista CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia 
Elétrica subscreve 11.700.000 (onze milhões e setecentos mil) de ações ordinárias nominativas, as quais serão integralizadas em moeda corrente nacional até 
31/08/2018, correspondentes a R$ 11.700.000,00 (onze milhões e setecentos mil reais), conforme Boletim de Subscrição (Anexo I). Fica a Diretoria da 
Companhia autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários para o registro do aumento de capital nos livros sociais e o registro e a publicação da 
presente nos órgãos próprios. Em razão do aumento do capital social, o “caput” do artigo 5º do estatuto social da Companhia passará a vigorar com a seguinte 
redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 338.984.000,00 (trezentos e trinta e oito milhões, novecentos e oitenta e quatro mil reais), dividido 
em 338.984.000 (trezentos e trinta e oito milhões, novecentos e oitenta e quatro mil) ações ordinárias nominativas, de classe única e sem valor nominal, com 
preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada. O capital já integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 327.284.000,00 (trezentos e vinte e sete milhões, 
duzentos e oitenta e quatro mil reais), e o montante restante será integralizado, também em moeda corrente nacional, até 31 de agosto de 2018”. 
Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário que, após lida e achada conforme, foi assinada 
pelos acionistas presentes, que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei nº 6.404/76. CTEEP - Companhia 
de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Reynaldo Passanezi Filho - Presidente. Rinaldo Pecchio Junior - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. 
Cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Luiz Fernando Couceiro Machado de Souza - Secretário. JUCESP nº 477.662/18-3 em 08/10/2018. Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos 
da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº 0058630- 60.2011.8. 
26.0100 (USUC 1351) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, 
MM. Juiza 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) 
Espólio de Maria de Lourdes Campos Wrigth, na pessoa do 
inventariante Jayme Ribeiro Writght Junior; Jayme Ribeiro 
Wright ou Jaime Wright, Comércio e Construções 
Flamengo S/A, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Roberto 
Carnicelli e Rosa Maria Oropallo, ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a 
unidade autônoma consistente no apartamento nº 1.103 do 
1º andar ou 12º pavimento do Edifício Praça da República, 
situado na Rua Marques de Itú, nº 424 Vila Buarque - São 
Paulo SP, com área total de 30,48 m², área útil de 24,50 m² 
e uma fração ideal no terreno e coisas comuns de 1/198, 
contribuinte nº 007.047.0249-5, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo 
de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei.                  [17,18] 

5ª Vara Cível Central/SP. 5º Ofício Cível Citação. Prazo 20 
dias. Proc. 0137922-31.2010.8.26.0100. O Dr. Marcos 
Roberto de Souza Bernicchi, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível 
Central/SP. Faz saber a Thiago Melo CPF 316.684.728-64 e 
Fernanda Fonseca da Cruz, que Luiz Maria Torati e Celia 
Bastos Torati ajuizou ação comum para cobrança de R$ 
9.496,38(abril/2010), referente a débitos de locação do imóvel 
à rua Pamplona 1112, apto 13, Jardim Paulista, devidamente 
corrigido e acrescido das custas e despesas processuais, e 
honorários advocatícios. Estando os réus em lugar incerto, 
expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo 
supra, contestarem a ação, sob pena de serem aceitos os 
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será 
o edital, afixado e publicado na forma da lei.                      [17,18] 

BREOF Residencial Ltda.
CNPJ/MF nº 10.511.854/0001-96 - NIRE 35.222.911.939

Ata da Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: 17/10/2018, às 18h00min, na sede da Sociedade. Convocação e Presença: dispensada em virtude da presença 
da totalidade das sócias. Ordem do Dia: Com fundamento no inciso II do artigo 1.082 do Código Civil, deliberar acerca da proposta 
de redução do capital da Sociedade. Deliberações: aprovada pela unanimidade das sócias a proposta de redução do capital social 
de R$ 34.153.427,00 para R$ 24.153.427,00, com uma redução efetiva de R$ 10.000.000,00, mediante o cancelamento de 10.000.000 
de quotas de titularidade das sócias, de forma proporcional às respectivas participações no capital da Sociedade, sendo-lhes 
entregue, em contrapartida às quotas canceladas, quantia, em moeda corrente nacional, equivalente ao valor da redução das 
respectivas participações societárias. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas - Mesa: Rodrigo 
Lacombe Abbud - Presidente; Kenneth Aron Wainer - Secretário. Sócias: Paulista 3 LLC; Paulista 2 LLC e Project Acqua LLC, 
representadas por seu procurador Kenneth Aron Wainer. 

Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR
CNPJ/MF 14.749.160/0001-42 - NIRE 35.300.416.295

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30/04/2018
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30/04/2018, às 14 horas, na sede da Companhia, na Cidade de São Paulo/SP, na 
Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala 1, Bairro Jaguaré, Capital e Estado de São Paulo, CEP 05348-000. 2. 
Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, 
da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença. 3. Mesa: Os trabalhos foram 
presididos pelo Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva e secretariados pelo Sr. José Francivito Diniz. 4. Ordem do Dia: a). 
Discutir e aprovar o balanço geral da Companhia encerrado em 31.12.2017, bem como, tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras; b). Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a 
distribuição de dividendos; e c). Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal. 5. Deliberações: Os acionistas presentes, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o quanto segue: (a) Aprovar, na íntegra, o 
relatório da diretoria, que já havia sido anteriormente distribuído aos acionistas, contendo as Demonstrações Contábeis 
referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração de Resultados 
Abrangentes, publicados no “DOESP” e no “Jornal O DIA SP” nas edições do dia 25/04/2018, documentos esses sobre os 
quais o Conselho de Administração manifestou-se favoravelmente (Anexo I). Os acionistas, na forma do artigo 133, §4º da 
Lei das S.A., consideraram sanada a falta de publicação de avisos e a inobservância do prazo de 30 dias para a publicação 
dos documentos lá mencionados; (b) Aprovar as contas do exercício social fi ndo em 31.12.2017, no qual foi apurado lucro 
líquido no valor de R$ 53.385.977,91 e sua destinação, conforme segue: (i) o montante de R$ 138.565,98 foi destinado à 
formação de Reserva Legal; e (ii) R$ 53.247.411,93 foi distribuído aos acionistas a título de dividendos antecipados e pagos 
em 2017, cuja declaração é ora ratifi cada pelos acionistas. (c) Deliberada a não instalação do Conselho Fiscal, conforme 
facultado pela Lei das S.A.. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, 
foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Confere 
com o original, lavrado em livro próprio. Mesa: Presidente - Anrafel Vargas Pereira da Silva; Secretário - José Francivito Diniz. 
Acionistas presentes: Revita Engenharia S.A. representada por Anrafel Vargas Pereira da Silva e Vega Engenharia 
Ambiental S.A. representada por Anrafel Vargas Pereira da Silva. Confere com a via original lavrada em livro próprio. São 
Paulo, 30/04/2018. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente e José Francivito Diniz - Secretário. JUCESP nº 
489.418/18-1 em 15/10/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Defesa de Temer pede ao STF anulação
de indiciamento promovido pela PF

São Paulo, quinta-feira, 18 de outubro de 2018 Nacional

Jornal O DIA SP
Página 5

A defesa do presidente Mi-
chel Temer pediu ao ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF)
Luís Roberto Barroso a anulação
do indiciamento promovido  na
terça-feira (16) pela Polícia Fede-
ral (PF) no inquérito que apura o
suposto favorecimento da empre-
sa Rodrimar S/A na edição do
chamado Decreto dos Portos
(Decreto 9.048/2017), assinado
em maio do ano passado pelo
presidente. 

Em manifestação enviada a
Barroso, que é o relator do caso
no STF, os advogados do presi-
dente alegam que, devido ao foro
por prerrogativa de função ga-

rantido ao presidente da Repú-
blica, a PF não tem competência
para indiciar Temer.

Para os advogados, o indici-
amento é ilegal e provoca reper-
cussão na honorabilidade de Te-
mer e “reflexos na estabilidade da
nação”.

“Chamou a atenção da defe-
sa, a decisão da autoridade poli-
cial de proceder diretamente o
indiciamento do requerente, sem
qualquer autorização de Vossa
Excelência [Barroso], ou mesmo
pedido neste sentido por parte da
Procuradoria-Geral da República
(PGR), usurpando a competência
exclusiva desta Suprema Corte”,

argumentou a defesa.
Na mesma petição, o advo-

gado afirmou que Temer não
praticou os fatos que lhe fo-
ram atribuídos no relatório fi-
nal da investigação, enviado
na terça-feira pela PF ao minis-
tro Barroso.

“A referida peça conta com
mais de 800 laudas, de forma que
a defesa não teve tempo de ana-
lisar o seu inteiro teor. Ainda
assim, reafirma neste momento
que o senhor presidente da
República não praticou qual-
quer dos delitos que lhe foram
atribuídos e que, seguramen-
te, não há elementos suficien-

tes para justificar a conclusão lá
exposta.”, concluíram os advoga-
dos.

Além de Temer, mais dez
pessoas foram indiciadas no in-
quérito. Os crimes citados são de
corrupção passiva, corrupção
ativa, lavagem de dinheiro e or-
ganização criminosa.

 Após receber o documento,
Barroso pediu parecer da Procu-
radoria-Geral da República (PGR),
que terá 15 dias para se manifes-
tar sobre eventual denúncia con-
tra os acusados e os pedidos de
bloqueio de bens e de prisão de
quatro dos 11 indiciados. (Agen-
cia Brasil)

Rio deixa de aplicar dose fracionada
da vacina contra febre amarela

Quem for se vacinar, a partir
de agora, contra a febre amarela
no estado do Rio de Janeiro será
imunizado com a dose padrão da
vacina, acabando com a dose
fracionada, que vinha sendo
aplicada em algumas cidades
desde janeiro. A determinação
da Secretaria de Estado de Saú-
de do Rio já está em vigor. A ação
visa imunizar cerca de 4 milhões
de pessoas e tem como objetivo
alcançar a cobertura vacinal de
95% do público-alvo, que atual-
mente está em 73%. 

A secretaria alerta que todos
os que não tomaram a vacina
devem procurar os postos an-
tes da chegada do verão, perío-
do em que pode ocorrer uma
maior incidência da doença.
Aqueles que já foram imuniza-
dos com a dose fracionada, não

precisam se vacinar nesta eta-
pa porque já estão protegidos.

Quem recebe a vacina com
a dose padrão fica imunizado a
vida inteira contra a febre ama-
rela. A  fracionada tem validade
mínima de oito anos.

Orientação do Ministério da
Saúde

Desde 25 de janeiro último,
por orientação do Ministério da
Saúde, 15 municípios da região
metropolitana do Rio passaram
a fornecer doses fracionadas da
vacina. Com a nova recomen-
dação, todos os 92 municípios
do estado voltam a aplicar as
doses padrão. Até o momento
foram imunizadas cerca de 11
milhões de pessoas no Rio de
Janeiro.

A vacina não é indicada a

bebês menores de 9 meses, pes-
soas com contraindicações es-
peciais (pacientes imunodepri-
midos, com doenças hematoló-
gicas graves, entre outras) e
grávidas. 

“No ano passado, criamos
um cinturão de bloqueio para
impedir que a transmissão da
febre amarela acontecesse no
meio urbano e isso deu certo.
Conseguimos vacinar cerca de
11 milhões de pessoas. Com a
diminuição de casos, os mora-
dores do estado deixaram de
procurar os postos de saúde.
Nosso desafio agora é chamar
atenção das pessoas para a im-
portância da vacinação, que
está disponível, novamente
com a dose padrão, em todos
os postos de saúde do estado”,
disse o médico Alexandre Chie-

ppe, da Secretaria de Saúde.

Casos em macacos
A Secretaria de Estado de

Saúde explicou que o macaco
não transmite a doença. O ani-
mal também é vítima do mosqui-
to e serve de alerta para identi-
ficar a presença do vírus em de-
terminado local. 

Ao todo, 18 municípios do
Rio têm casos confirmados de
febre amarela em macacos em
2018: Angra dos Reis, Ararua-
ma, Barra Mansa, Cachoeira de
Macacu, Duas Barras, Enge-
nheiro Paulo de Frontin, Itati-
aia, Miguel Pereira, Mangarati-
ba, Paraty, Petrópolis, Rio de
Janeiro, São Pedro da Aldeia,
Silva Jardim, Tanguá, Valença,
Vassouras, e Volta Redonda.
(Agencia Brasil)

O Gabinete de Gestão de
Crise (GGC), o Centro Integra-
do de Operações Coordena-
das (Cioc) e a Central de Inte-
ligência também vão funcionar
no segundo turno, conforme
ocorreu no dia 7 de outubro.
A decisão é da Coalizão Elei-
toral, um comitê de trabalho
multissetorial que tem à fren-
te o presidente do TRE-RJ, de-
sembargador Carlos Eduardo
da Fonseca Passos. No primei-
ro turno, o esquema de segu-
rança comandou 40 mil agen-
tes civis e militares.

De acordo com o secretá-
rio de Segurança, general Ri-
chard Nunes, o comitê favore-
ce um trabalho preventivo e de
integração das forças. “O am-
biente eleitoral no Rio de Ja-
neiro, sob intervenção federal
na área de segurança pública,
tem sido de tranquilidade. A
coalizão tem nos permitido tra-
balhar preventivamente e de
forma integrada entre vários
órgãos a fim de apoiar a fiscali-
zação eleitoral e a obtenção de
provas robustas capazes de
caracterizar a prática de crime
eleitoral”, observou

A Coalizão Eleitoral conta
ainda com representantes da
Procuradoria Regional Eleito-

Coordenação de
segurança para

eleições do Rio será
repetida no dia 28

ral, do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro, das
Forças Armadas, da Secreta-
ria de Estado de Segurança,
da Guarda Municipal, do Cor-
po de Bombeiros, da Polícia
Rodoviária Federal, da Polícia
Federal e das polícias Civil e
Militar.

O acompanhamento no dia
28 será feito a partir do Centro
Integrado de Comando e Con-
trole (CICC), na Cidade Nova,
região central do Rio, onde es-
tarão reunidos representantes
de várias agências e os inte-
grantes do Gabinete de Ges-
tão de Crise, do Centro Inte-
grado de Operações Coorde-
nadas e da Central de Inteli-
gência.

A Coalizão Eleitoral fez
nesta quarta-feira (17), no
CICC, a sétima e última reu-
nião antes do segundo turno
para avaliar da atuação das
forças de segurança no pri-
meiro turno, que foi conside-
rada positiva. Para o presiden-
te do TRE-RJ, a questão da se-
gurança foi destaque no dia 7
de outubro. “O ponto alto das
eleições 2018 no Rio foi a se-
gurança. Não houve registro
de incidente”, apontou.
(Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº 1031983-
40.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
Racha Adnan Merheb, CPF 231.602.088-77, que Hospital e Maternidade Santa Joana S/
A, ajuizou uma ação de cobrança com Procedimento Comum, tendo como corréu Ahmed
Malek Elmerhebi, objetivando condenar os réus ao pagamento de R$ 3.717,15 (maio/
2013), corrigidos monetariamente, acrescido de juros, referente ao débito dos Contratos
de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares, bem como ao pagamento de custas,
honorários e demais cominações. Em 29.04.2014, o corréu Ahmed Malek Elmerhebi,
ingressou espontaneamente aos autos e, efetuou um depósito judicial no valor de R$
3.717,15. Ocorre que, o autor somente terá por satisfeito seu crédito, quando os requeridos
complementarem o depósito efetuado, devidamente atualizado pela tabela prática do TJSP,
acrescidos de juros, custas processuais e honorários advocatícios sobre o valor atualizado,
que perfaz o valor de R$ 1.720,87(julho/2014), que corresponde à diferença entre o valor
atualizado do pedido, com o depósito efetuado às fls. 74 (atualizado até julho/2014). Estando
a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel, ocasião que será
nomeado curador especial (art.257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 25 de junho de 2018. B 18 e 19/10

Citação e Intimação - Prazo 20 dias - Proc. 0172079-98.2008.8.26.0100
(583.00.2008.172079). O Dr. Luiz Antonio Carrer, Juiz de Direito da 13ª Vara Cível - Foro
Central Cível. Faz Saber a Starmídia Suprimentos para Escritório Ltda, CNPJ 06.962.868/
0001-59, na pessoa de seu representante legal e a Jair Rodrigues, CPF 877.849.558-04,
que Logistic Network Technology Comércio Importação e Exportação S/A, ajuizou uma
ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 3.556.480,72 (julho/2008),
referente ao inadimplemento do Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida com
Garantia de Avalista. Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias, embarguem ou
reconheçam o crédito da exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em
06 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias
supra, sob pena não o fazendo, ser convertido em penhora o arresto efetuado no Rosto dos
Autos, da ação que tramita junto ao Juízo da 10ª Câmara do Direito Privado, oriunda da
21ª Câmara de Direito Privado, apelação sob nº 0118807-24.2010.8.26.0100, do crédito do
executado Jair Rodrigues, até o limite de R$ 3.556.480,72, atualizado até 21.07.2008 e
sobre o bloqueio efetuado sobre o valor de R$ 9.487,10, presumindo-se aceitos os fatos,
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será
o presente edital, afixado e publicado.         B 18 e 19/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006528-
96.2018.8.26.0009 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila
Prudente, Estado de São Paulo, Dr. Jair de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
FRANCISCO ALVES RIBEIRO FILHO, RG 15.842.634, CPF 027.466.908-02, com
endereço à Rua Rosalia Sandoval, 108, Parque São Lucas, CEP 03240-070, São Paulo
- SP, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por
Sociedade de Beneficência e Filantropia São Cristóvão. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 340,05 (maio de 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 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 24 de agosto de 2018.

 B 18 e 19/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015596- 61.2004.8.26.0009
A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de
São Paulo, Dra. Fabiana Pereira Ragazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VERA
LÚCIA PERINI, RG 6.245.325, CPF 269.973.228-16, que lhe foi proposta uma ação de
Despejo Por Falta de Pagamento por parte de Reinaldo Sakae Yogi, alegando o requerente
ser proprietário do imóvel situado à Rua Ielmo Marinho, 496, Parque São Lucas, São
Paulo/SP, locado à requerida Tereza Eugênio através de Contrato Escrito, onde a a
locação iniciou-se em 17 de abril de 2003, tendo aluguel mensal de R$450,00, a ser pago
pontualmente todo dia 18 de cada mês, sen que na referida locação a co-requerida Vera
Lúcia Perini figura como fiadora, apresentando o imóvel da Rua Nelson Patrisi, 42, Rudge
Ramos, São Bernardo do Campo/SP, para garantir a fiança. Ocorre que a requerida
tornou-se inadimplente a partir dos alugueres vencidos em 18/06/2004 a 18/11/2004.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 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 15 de maio de 2018. B 18 e 19/10

Citação e Intimação - Prazo 20 dias - Processo 1125809-18.2016.8.26.0100. A Dra. Ana
Lúcia Xavier Goldman, Juíza de Direito da 28ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber
a CB&M Construções e Incorporações Ltda, CNPJ 07.479.786/0001-10, na pessoa de
seu representante legal, e a Arthur Credidio Braga, CPF 016.576.590- 97, que BANCO
PAN S/A, atual denominação de Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, ajuizou
uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 1.906.331,79
(03.11.2016), referente ao “Instrumento Particular de Cessão de Contrato de Financiamento
Imobiliário e Outras Avenças”. Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias,
embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do
valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento
restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a
fluir após os 20 dias supra, sob pena não o fazendo, ser convertido em penhora o bloqueio
efetuado sobre o valor de R$ 347,77, depositado no Banco do Brasil S/A, ag. 5905-6 Poder
Judiciário, presumindo se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de
revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado. S NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de setembro de 2018.

B 18 e 19/10

Citação - Prazo 20 dias - Processo 0100670-23.2012.8.26.0100. O Dr. Luiz Antonio Carrer,
Juiz de Direito da 13ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Margareth Nicolau
Abud de Souza, CPF 125.521.638 - 74, que Cia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - SABESP, ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar a
ré ao pagamento de R$ 7.798,61 (11/2011), corrigidos e acrescido de encargos legais,
bem como as que se vencerem, referente ao débito das faturas de fornecimento de água
e coleta de esgoto do imóvel situado à Rua General Chagas Santos, nº 981, casa 2, (RGI
nº 63448013). Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada
revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC),
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do
NCPC). Será o presente, por extrato, afixado e publicado.          B 18 e 19/10

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE LAURA TRABULSI, REQUERIDO POR MARIO TRABULSI FILHO
- PROCESSO N° 1114214-85.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6a Vara da
Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). VANESSA
SFEIR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 09 de agosto de 2018, foi decretada
a INTERDIÇÃO de LAURA TRABULSI, RG N° 5.085.997-3, CPF 152.153.458-64,
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). MÁRIO
TRABULSI FILHO, RG N° 4.103.185, CPF 369.576.078-87. O presente edital será publicado
por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de outubro de 2018.       B 18/10

EDITAL DE CITAÇÃO Processo nº: 1044597-09.2015.8.26.0100 Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião
Ordinária Requerente: Elza Maria Bressan Silva e outros EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1044597-09.2015.8.26.0100 (USUC 538) A
Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza 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) réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Elza Maria Bressan Silva, Carla Aparecida Bressan Silva de Freitas e Carlos
Alberto de Freitas, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado
na Rua Paço Imperial, nº 35, Jardim Santa Terezinha, São Paulo SP, com área de 125,00 m², contribuinte nº
147.039.0046-6, 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. São Paulo,
25 de setembro de 2018. 17 e 18/10
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1104791-72.2015.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 26ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Borges Fantacini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
BBS Mania Moda Infantil LTDA. EPP, CNPJ 07.286803/001-01, na pessoa de seu
representante legal, e a NASSIM ASSADI SANEH, Libanês, CPF 338.618.158-93, com
endereço à Rua Bresser, 1668, Apto 121, Bloco 01, Bras, CEP 03053-000, São Paulo - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A, foi convertido o mandado de Citação em execução, por cobrança de R$ 567.004,05
(06/20180, corrigidos monetariamente, bem como custas, honorários e demais cominações,
Encontrando-se o réu em lugar ignorado, expediu-se a presente para, que em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, paguem o valor acima ou apresentem bens á penhora, sob pena
de, não o fazendo, ser acrescido de multa no percentual de 10% do montante da condenação
(art. 523 paragrafo 1º a 3º do NCPC),quando será penhorado bens para garantia da
execução. Decorrido o prazo sem o pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para
apresentação de impugnação, nos próprios autos ( art. 525 do NCPC), contados do
decurso de prazo do EDITAL, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas
pelo autos ( art. 344 do NCPC ). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de setembro de 2018.

B 17 e 18/10

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0050189-27.2010.8.26.0100 (USUC 1110) A Doutora Aline Aparecida de
Miranda, MM. Juiza 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 Aparecida Palko, Aparecida Floreste Palko, Manuel Martins, Maria Angelina
Fernandes Teixeira Martins, Antônio Fernandes Teixeira, Lucia dos Reis Teixeira, Edmundo
Ferreira Alves, Virginia Ferreira da Costa, Shigueo Tahara, Kikue Tahara, Taquehi
Kanashiro, Hiromi Kanashiro, Cristiano Alexandre dos Santos Cavalheiro, Silvio Kanashiro,
Marina Serrano, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Ruth Franco
Gomes Leme e Francisco Leme Filho, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Nova Aurora, nº 124 38º Subdistrito
Vila Matilde - São Paulo SP, com área de 395,00 m², contribuinte nº 058.170.0051-2,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após
o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.          B 17 e 18/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0186516-08.2012.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ARTUR
MADUREIRA CARPINTEIRO, CPF 052.363.288-61, DISKTERRA LOCAÇAO DE
EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ 58.650.664/0001-86, que lhe
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Brasif Locadora
Ltda, para cobrança de R$ 218.644,76, referente ao débito do instrumento particular de
Confissão de Dívida. Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que, em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias, embarguem ou
reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive, custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em
seis parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após 20 dias
supra, sob pena de não o fazendo, ser convertido em penhora o bloqueio efetuado sobre
o valor de R$ 5.289,26, depositado no Banco do Brasil S.A. ag. 5905-6 - Poder Judiciário
- bem como o arresto efetuado sobre 50% do apartamento nº 112, situado na Rua Pedro
Ferrer, nº 40 - matrícula 177.897 do 18º CRI/SP, e para a qual igualmente intimada fica
a esposa do Arthur Madureira Carpinteiro e coproprietária do imóvel, Heloísa Maria Correa
Otero. Não sendo apresentada quaisquer manifestações pelos executados nos prazos
acima apontados, 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 09 de outubro de 2018. B 17 e 18/10

Opções Ajustes de avaliação patrimonial Reservas de lucros
Ações em de ações Próprio De investidas Reserva de 
tesouraria outorgadas Reserva Ativos fi nanceiros incentivos Lucros

Capital de investida por investida refl exa disponíveis Deemed Hedge fi scais acumu-
social indireta indireta de capital para venda cost accounting Outros Legal Retenção refl exa lados Total

Em 31 de março de 2016 220.000 (2.840) 546 1.122 305 259.662 (45.684) (554) 16.027 127.540 576.124
Redução de capital social - ata de AGE 29/4/2016 (20.000) (20.000)
Dividendos adicionais - ata de AGE 23/09/2016 (2.901) (2.901)
Aumento patrimonial por contraprestação transferida em investida 40.276 9.281 49.557
Constituição de Reserva de incentivos fi scais - refl exa (5.144) 9.782 (4.638)
Realização de mais-valia de deemed cost de coligada (1.755) 1.755
Ajuste refl exo por opções outorgadas reconhecidas por investida 463 463
Ajuste refl exo de aquisição de ações de emissão própria, de investida (7.222) (63) 33 (88) (7.340)
Variação do valor justo de ativos fi nanceiros 89 89
Refl exo de tributos diferidos de investida (20.955) (20.955)

Resultado com derivativos - hedge accounting de coligada 39.262 39.262
Variação de participação em investida 297 (49) (65) (10.993) 751 (9.833) (19.892)
Lucro líquido do exercício 44.136 44.136
Destinação do lucro:
Constituição de reservas 2.207 (2.207)
Dividendos mínimos obrigatórios (10.482) (10.482)
Reserva de retenção de lucros          28.476  (28.476)  

Em 31 de março de 2017 200.000 (9.765) 897 1.090 394 225.959 (5.671) (10.387) 18.234 188.247 19.063  628.061
Aumento de capital social conforme ata de AGE de 25/10/2017 80.000 (80.000)
Dividendos adicionais conforme ata de AGE de 25/10/2017 (18) (18)
Reversão de mais-valia de investida (10.819) 10.819
Constituição de Reserva de incentivos fi scais - refl exa 8.271 (8.271)
Realização de mais-valia de deemed cost de coligada (2.305) 2.305
Ajuste refl exo por opções outorgadas reconhecidas por investida (15.672) 385 (70) (15.357)
Variação do valor justo de ativos fi nanceiros 210 210
Outros resultados abrangentes refl exos 5.603 185 5.788
Refl exo de tributos diferidos de investida (31.023) (31.023)
Resultado com derivativos - hedge accounting de investida indireta (737) (737)
Variação de participação em investida (272) 24 2.837 2.589
Lucro líquido do exercício 79.799 79.799
Destinação do lucro:
Constituição de reservas 3.990 (3.990)
Dividendos mínimos obrigatórios (18.952) (18.952)
Reserva de retenção de lucros          61.710  (61.710)  

Em 31 de março de 2018 280.000 (25.709) 1.282 1.044 604 184.649 (6.408) (4.784) 22.224 169.939 27.519  650.360

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de CaixaDemonstração do ResultadoDemonstração do ResultadoBalanço PatrimonialBalanço Patrimonial Demonstração do Resultado

Ativo 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 9.280 1.945
Dividendos a receber 15.942 1.807
Tributos a recuperar 83 37
Ativos fi nanceiros disposníveis para venda 13.727 570

39.032 4.359
Não circulante
Partes relacionadas 17.000 4.000

17.000 4.000
Propriedades para investimentos 7.999
Investimentos 605.315 630.198

630.314 634.198
Total do ativo 669.346 638.557

Passivo e patrimônio líquido 2018 2017
Circulante
Dividendos a pagar 18.952 10.482
Imposto de renda e contribuição social 32 12
Outros passivos 2 2

Total do passivo 18.986 10.496
Patrimônio líquido
Capital social 280.000 200.000
Ações em tesouraria de investida (25.709) (9.765)
Opções de ações outorgadas por investida 1.282 897
Reserva de capital 1.044 1.090
Ajustes de avaliação patrimonial 174.061 210.295
Reservas de lucros 219.682 225.544

Total do patrimônio líquido 650.360 628.061
Total do passivo e patrimônio líquido 669.346 638.557

2018 2017
Receitas operacionais líquidas 9.214
Ajustes para o valor justo - permutas 11.132
Custo das vendas de ações (4.143)
Resultado de equivalência patrimonial 64.383 44.066

Lucro bruto 80.586 44.066
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (681) (229)

Lucro operacional 79.905 43.837
Receitas fi nanceiras 527 424
Despesas fi nanceiras (256) (9)

Resultado fi nanceiro 271 415
Lucro antes do IRPJ e CSLL 80.176 44.252
Imposto de renda e contribuição social (377) (116)

Lucro líquido do exercício 79.799 44.136

Lucro básico e diluído por ação - em reais 10,18 5,63

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Dimas Ometto Participações S/A
CNPJ nº 08.428.342/0001-19

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Março de 2018 (em milhares de reais)

As Demonstrações Financeiras completas, com as respectivas notas explicativas,
encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia.

Durvalino Corrêa Junior - CRC: 1SP222726/O-0
ValorUp Contabilidade Ltda. - CRC: 2SP028584/O-2

Demonstração do Resultado AbrangenteDemonstração do Resultado AbrangenteDemonstração do Resultado Abrangente

2018 2017

Lucro líquido do exercício 79.799 44.136

Itens que serão reclassifi cados
 subsequentemente ao resultado

Resultado refl exo com derivativos e outros
 instrumentos fi nanceiros - hedge accounting,
  líquido de impostos (737) 40.013

Variação no valor de ativos
 fi nanceiros disponíveis para venda 210 89

Total do resultado abrangente do exercício 79.272 84.238

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro líquido de exercício 79.799 44.136

Ajustes
Depreciação 76

Imposto de renda e contribuição social 377 116

Baixas por alienação 4.144

Ajustes para o valor justo - permutas (11.132)

Resultado de equivalência patrimonial (64.383) (44.066)

8.881 186

Variações nos ativos e passivos

Tributos a recuperar (46) (21)

Obrigações tributárias (9) 10

Caixa gerado pelas operações 8.826 175

Imposto de renda e contribuição social pagos (357) (116)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 8.469 59

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Recebimento de dividendos e juros
 sobre o capital próprio de investidas 22.366 20.988

Caixa líquido proveniente das
 atividades de investimentos 22.366 20.988

Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamentos
Dividendos distribuidos/pagos (13.500) (32.000)

Partes relacionadas (10.000) 11.600

Caixa líquido aplicado nas
 atividades de fi nanciamentos (23.500) (20.400)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 7.335 647

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.945 1.298

Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 9.280 1.945

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1005799-74.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Conversão de
Separação Judicial Em Divórcio - Dissolução Requerente: Maria José de Souza Requerido: João Câncio
dos Santos EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005799-74.2018.8.26.0002 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São
Paulo, Dr(a). RAFAEL DE CARVALHO SESTARO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOÃO CÂNCIO
DOS SANTOS, Brasileiro, Viúvo, Advogado, RG 63.511.202-4, CPF 065.263.145-20, com endereço à Rua
Conselheiro Franco, 352 OU 464, Centro, CEP 44002-272, Feira de Santana - BA, que lhe foi proposta uma
ação de Conversão de Separação Judicial Em Divórcio por parte de Maria José de Souza, alegando em
síntese: que estão separados judicialmente há 31 anos e não há qualquer pendência para ser discutida no
divórcio . 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 úteis, 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 25 de setembro de 2018.    18 e 19/10

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1052726- 
37.2014.8.26.0100 (USUC 674) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza 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) réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Valdete Maria Rodrigues Brandão e Therezinha Gelli Rodrigues, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Engenheiro Andrade Junior, nº 55 - Tatuapé 10º Subdistrito Belenzinho 
- São Paulo SP, com área de 119,250 m², contribuinte nº 029.008.0039-0, legando 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.                         [17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1095071-52.2013.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Rescisão / Resolução Requerente: Comunidade Religiosa João XXIII Requerido: Andres Araújo
e Sarah Haddad Araújo representado por sua inventariante Sandra Isabella Shanahan EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1095071-52.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 35ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Henrique Bretas Marzagão, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a ESPÓLIO DE ANDRES ARAÚJO e SARAH HADDAD ARAÚJO, representado por
sua inventariante SANDRA ISABELLA SHANAHAN, brasileira, portadora da cédula de identidade RG.
4.864.497-3, inscrita no CPF/MF sob o n. 022.928.468-02 que COMUNIDADE RELIGIOSA JOÃO XXIII lhe
ajuizou uma ação de Rescisão Contratual pelo rito Ordinário alegando que foi firmado com o réu o Contrato
de Concessão Onerosa do Jazigo, outorgando-lhe o direito de uso do jazigo 924, quadra XVI/2, contrato nº
26644. Deixou a ré de quitar as taxas de manutenção e administração do Cemitério Morumby. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a expedição do presente edital, assim fica o réu citado,
da propositura da presente ação, bem como advertido de que terá o prazo de 15 dias, após decorrido o prazo
de 20 dias supra, não sendo contestada a ação, caso em que será nomeado curador especial em caso de
revelia, sob pena de não o fazendo, presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na
inicial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 31 de agosto de 2018. 17 e 18/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024755-12.2016.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
Cláudia Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TESC SISTEMAS DE CONTROLE
LTDA, CNPJ 06.061.515/0001-88, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte
de Future Empreendimentos e Participações Ltda, para cobrança de R$ 87.428,76 (maio/16), referente
a débitos relativos a locação do imóvel situado na Rua La Paz, 140, Bairro Santo Amaro São Paulo/SP.
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, pague a dívida, custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios, fixados em 10% a constar da citação, sendo que no caso de pagamento
integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou ofereça
embargos a execução, no prazo de 15 dias, sendo que ambos os prazos fluirão após o decurso do prazo do
presente edital. 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 25 de setembro de 2018. 17 e 18/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0032003-
72.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Contratos Bancários Exequente: BANCO
DO NORDESTE DO BRASIL S/A Executado: INDEPENDÊNCIA PARTICIPAÇÕES S/A EDITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0032003-72.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ALBERTO GIBIN VILLELA, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a INDEPENDÊNCIA PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ: 08.794.684/0001-52),
que BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A lhe ajuizou uma Ação Monitória ora em fase de Cumprimento
de Sentença, referente ao Contrato de Abertura de Crédito Por Instrumento Particular. Encontrando-se o
executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue
o pagamento do débito de R$ 92.704.935,17, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive
advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de
honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo 513, inciso IV, do Código Processo Civil,). 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 outubro de 2018. 17, 18 e 19/10

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1005127-59.2015.8.26.0006 Classe: Assunto: Monitória -
Obrigações Requerente: Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S/A Requerido: Alberto Alfredo Dure EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005127-59.2015.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Deborah Lopes,
na forma da Lei, etc. EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1005127- 59.2015.8.26.0006. A Dra. Deborah
Lopes, Juíza de Direito 2ª Vara Cível do Foro Regional da Penha/SP, etc... Faz saber a ALBERTO ALFREDO
DURE (CPF/MF nº 247.123.018) que BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A lhes ajuizou uma
Ação Monitória para cobrança da quantia de R$ 10.620,00, representado pelo Instrumento Particular de
Confissão de Dívida e Outras Avenças. Estando o réu 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, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, aos 03 de outubro de 2018. 17 e 18/10

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 0003787-14.2017.8.26.0011. O Dr. RÉGIS RODRIGUES
BONVICINO, Juiz de Direito 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber
a Attia & Mussio Pães Especiais Ltda – Me (CNPJ/MF nº 68.906.593/0001-93) que Petropoly Indústria e
Comércio de Embalagens Ltda. Epp, nos autos da Ação de Execução, objetivando que seja julgada procedente
a presente desconsideração da personalidade jurídica da empresa Attia & Mussio Pães Especiais Ltda.
Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação,
a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo/SP, 06/082018. 17 e 18/10

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 0222897-49.2011.8.26.0100. A Dra. CELINA DIETRICH E
TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO, Juíza de Direito da 15ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a ELCO
Administração e Imóveis S/C Ltda., (CNPJ nº 62.670.203/0001-42) que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AVE
REAL, lhe ajuizou uma AÇÃO INDENIZATÓRIA, objetivando Condenar a Requerida no pagamento de R$
R$4.804,22, a título de reparação dos danos materiais fartamente comprovados e R$50.000,00 a título de
danos morais, como medida de coibir a Requerida a prática de lesão ao consumidor, ambos corrigidos
monetariamente a partir da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação. Estando a ré em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15
dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 27/06/
18. 17 e 18/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019342-67.2018.8.26.0001 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA
CLAUDIA HERRERA XIMENES, na forma da Lei, etc. Faz saber a Amarilis Fernandes da Cruz, CPF
135.080.848-25, que nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido por Fundação Armando Álvares
Penteado, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimada fica para no prazo de 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, efetuar o pagamento da importância de R$ 67.959,81 (julho/2018), devidamente atualizada, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e §§ do CPC). Fica
ciente ainda, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente 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 06 de setembro de 2018. 17 e 18/10
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Eltek Sistemas de Energia Indústria e Comércio S.A. 
CNPJ - 05.843.415/0001-40

Demonstrações Contábeis dos Exercícios findos em 31 de Dezembro (Todos os valores estão expressos em milhares de reais)

Balanço Patrimonial  2017 2016
Ativo / Circulante  101.830 64.471
Caixa e equivalentes de caixa  3.249 921
Contas a Receber  73.793 46.679
Impostos a recuperar  3.138 1.495
Estoques  19.221 13.721
Adiantamentos a fornecedores  1.216 817
Outros créditos a receber  1.213 838
Não Cirulante  5.700 3.144
Realizável a longo prazo  2.779 -
Impostos diferidos  2.779
Imobilizado  2.921 3.144
Ativo Imobilizado  2.618 2.840
Intangível  303 304
Total do Ativo  107.530 67.615

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
  Capital Reserva Reserva Lucros (Prejuí-
  Social Capital Legal zos Acumulados) Total
Em 31/12/2016  84.984 1.176 - (79.373) 6.787
Lucro do Exercício     6.078 6.078
Em 31/12/2017  84.984 1.176 - (73.295) 12.865

Balanço Patrimonial  2017 2016
Passivo/ Circulante  93.715 59.688
Fornecedores  45.636 17.343
Salários e encargos socais  5.959 2.339
Empréstimos  30.451 33.216
Outras contas a pagar  11.669 6.790
Não Circulante  950 1.140
Provisões  950 1.140
Patrimônio Líquido  12.865 6.787
Capital social  84.984 84.984
Reserva de capital  1.176 1.176
Prejuízos acumulados  (73.295) (79.373)
Total do Passivo  107.530 67.615

Demonstrativo dos Resultados   2017 2016
Receita Líquida de Vendas  136.562 95.625
Custo dos produtos vendidos  (101.718) (74.394)
Lucro Bruto  34.844 21.231
Receitas(Despesas)Operacionais  (30.660) (25.140)
Despesas com vendas  (12.289) (4.830)
Despesas gerais e administrativas  (12.714) (17.295)
Ganho ou (perda) com variação cambial/outras receitas  (985) (684)
Resultado financeiro líquido  (4.672) (2.331)
Prejuizo/Lucro Operacional  4.184 (3.909)
Prejuizo/Lucro Antes das Provisões  4.184 (3.909)
Provisão para imposto de renda e contribuição social  1.894 (1.037)
Prejuizo / Lucro Líquido do Exercício  6.078 (4.946)
Prejuizo / Lucro Por Ação  0,07 (0,06)
Demonstração dos Fluxos de Caixa  2017 2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes IR, incluindo operações descontinuadas  4.184 (3.909)
Ajustes de: Depreciação  692 1.426
Provisões / Variação cambial e Juros  (5.258) (698)
  (382) (3.181)
Variações no capital circulante: Contas a receber  (27.114) 19.907
Estoques  (5.500) 4.062
Outros créditos  (774) (333)
Impostos a recuperar  1.643 668
Contas a pagar  28.293 (80.258)
Salários e encargos  3.620 (1.769)
Outras contas a pagar  4.879 (1.113)
Caixa gerado nas operações  4.665 (62.017)
Imposto de renda e contribuição social pagos  (1.894) 1.037
Caixa líquido (aplicado nas) gerado 
 pelas atividades operacionais  2.771 (60.980)
Compras de imobilizado  (352) (583)
Compras de ativos intangíveis  (91) (271)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas 
 atividades de investimento  (443) (854)
Pagamento de Empréstimos e financiamentos - CP   (24.090)
Obtenção de Empréstimos   31.900
Aumento de capital   47.208
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas 
 atividades de financiamento  - 55.018
Aumento (redução) caixa e equivalentes caixa, líquidos  2.328 (6.816)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  921 7.737
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  3.249 921

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A empresa, com sede ins-
talada em São José dos Campos, São Paulo, tem como atividade preponde-
rante a fabricação, comercialização, importação, exportação e representa-
ção de produtos e sistemas eletrônicos como retificadores, quadros de co-
mando e distribuição, inversores, conversores, grupos geradores de energia, 
a reparação deles e a sua instalação. 2. Principais Diretrizes Contábeis: 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as diretrizes 
contábeis previstas na Lei das Sociedades por Ações. a) Apuração do re-
sultado: O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios. 
b) Ativos e passivos circulantes: Os ativos realizáveis e os passivos exi-
gíveis em prazo de até um ano, são demonstrados como circulante, acres-
cidos quando devido, dos rendimentos e encargos proporcionais até a data 
do balanço. c) Estoques: Os estoques de matéria prima são demonstrados 
ao custo médio das compras ou produção, inferior ao custo de reposição ou 
aos valores de realização. Os estoques de produto em elaboração e produ-
tos acabados estão valorizados com base nos custos por absorção. d) Ati-
vo permanente: A depreciação do imobilizado são realizadas pelo método 

linear, e às taxas anuais encontram-se mencionadas em nota específica 
do Ativo Imobilizado. 3. Estoques: A composição dos estoques pode ser 
demonstrada como a seguir:  2017 2016
Matéria prima  8.180 4.732
Produtos acabados  7.193 5.935
Em transito  3.848 3.054
  19.221 13.721
4. Imobilizado: A composição do imobilizado pode ser demonstrada como 
a seguir:   Depreciação 31/12/17 31/12/16 Taxa
Instalações, móveis,  Custo Acumulada Liquido Líquido anual
 máquinas, e utensílios  5.319 (2.982) 2.337 2.610 10
Veículos  133 (133) - - 20
Informática  1.032 (751) 281 230 20
Benfeitorias em 
 bens de terceiros  4.513 (4.513) - -
  10.997 (8.379) 2.618 2.840
5. Seguros Contratados: A empresa mantém cobertura de seguros para 
os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela administração 
como suficientes para cobrir eventuais sinistros. 6. Capital Social e Di-
reito de Ações: O capital social, subscrito e integralizado, é composto de 
84.983.633 ações sem valor nominal. Aos acionistas é assegurado dividen-
do mínimo de 25% do lucro ajustado nos termos da legislação em vigor. 
São José dos Campos, 31/12/2017. Pela Administração,  Álvaro Augusto 
Simões de Oliveira - Diretor-Superintendente; Juliano Pereira Resende 
- Contador - CRC1SP 244507/O-0

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação e exame de V. Sas., as contas 
de nossa administração, relativas ao exercício social findo em 31/12/2017, representadas pelo Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do 
Exercício, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa. Permanecemos à inteira disposição dos Senhores 
Acionistas para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Marsala Incorporação SPE S.A. - CNPJ 09.040.322/0001-39
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro - Em Milhares de Reais

Balanço patrimonial  - Ativo 2017 2016
Circulante 754 851
 Caixa e equivalente de caixa 24 17
 Títulos e valores mobiliários - 170
 Contas a receber de clientes 628 554
 Demais ativos 102 110
Não circulante:  Imóveis destinados à venda 24.444 24.137
Total do ativo 25.198 24.988

Balanço patrimonial - Passivo e patrimônio líquido 2017 2016

Circulante 469 480

 Obrigações trabalhistas e tributárias 20 20

 Adiantamentos de clientes 449 460

Não circulante

 Obrigações por aquisição de imóveis 4.473 4.310

Total do passivo 4.004 3.830

Patrimônio líquido 20.726 20.676

 Capital social 30.482 29.911

 Prejuízos Acumulados (9.756) (9.235)

Total do passivo e patrimônio líquido 25.198 24.988

 Capital Social Lucros acumulados Total
Saldos em 31/12/2015 28.038 (8.049) 19.989
Aumento de Capital 1.872 - 1.872
Prejuízo do exercício - (1.186) (1.186)
Saldos em 31/12/2016 29.911 (9.235) 20.676
Aumento de Capital 571 - 571
Prejuízo do exercício - (521) (521)
Saldos em 31/12/2017 30.482 (9.756) 20.726

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais

Demonstração do resultado

 2017 2016
Receita 85 117

Impostos sobre receita (3) 20

Devoluções de receita - (657)

 82 (520)

Custo das vendas (9) 293

Lucro bruto 72 (227)
(Despesas) receitas
 Gerais e administrativas (420) (270)

Lucro operacional antes do resultado fi nanceiro (348) (497)
 Despesas fi nanceiras (171) (701)

Resultado fi nanceiro (171) (701)
Lucro antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (519) (1.198)
 Imposto de renda e contribuição social (2) 12

Prejuízo do exercício (521) (1.186)

A DIRETORIA
Clay Regazzoni Monteiro - Contador - CRC: 1SP216321

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2017 e 31/12/2016
(Em Reais)

Notas explicativas às demonstrações contábeis de 31/12/2017 e 31/12/2016.

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL REGINA ANGELORUM - CEI-RA
CNPJ: 47.858.550/0001-00

Demonstrações Financeiras

Ativo 2017 2016
Circulante 780.457,32 692.455,00
Caixa e Equivalente de Caixa 733.549,10 646.805,95
Adiantamentos Diversos 44.734,36 44.517,02
Impostos a Recuperar 2.173,86 1.132,03
Não Circulante
Imobilizado Líquido 137.895,40 123.640,18
Total do Ativo 918.352,72 816.095,18
Passivo 2017 2016
Circulante 113,33 1.756,40
Obrigações Fiscais 113,33 1.756,40
Patrimonio Liquido 918.239,39 814.338,78
Patrimonio Social 814.338,78 575.830,74
Superavit do Exercício 103.900,61 238.508,04
Total do Passivo 918.352,72 816.095,18

 31/12/2017 31/12/2016
Receitas c/Doações Diversas 158.128,97 278.042,45
Receitas c/Subvenções 821.157,71 759.858,80
(=) Receita Bruta de Doações
 e Subvenções 979.286,68 1.037.901,25
(=) Receita Líquida de Doações
 e Subvenções 979.286,68 1.037.901,25
Receitas Financeiras 46.648,65 39.693,51
(-) Custo dos Serviços Prestados 1.051.024,10 958.100,92
(=) Resultado Bruto -25.088,77 119.493,84
(+/-) Despesas e Receitas Operacionais:
Isenções Usufruidas 136.894,12 124.412,67
Despesas Financeiras 7.904,74 5.398,47
(=) Resultado Operacional 103.900,61 238.508,04
(=) Superavit Líquido do Exercício 103.900,61 238.508,04

Demonstração do Superavit/Dé� cit Líquido dos Exercícios
Encerrados em 31/12/2017 e 31/12/2016 (Em Reais)

 Patrimônio Superavit
Contas-Especi� cações Social do Exercicio Total
Saldo em 01/01/2016 575.830,74 - 575.830,74
Superavit em 2016 - 238.508,04 238.508,04
Saldo em 31/12/2016 575.830,74 238.508,04 814.338,78
Transferido p/Patrimônio 238.508,04 - -
Superavit em 2017 - 103.900,61 103.900,61
Saldo em 31/12/2017 814.338,78 103.900,61 918.239,39

Fluxo de Caixa das
 Atividades Operacionais 2017 2016
Superávit do Exercício 103.900,61 238.508,04
Depreciação 12.650,78 12.416,01
= Superávit Ajustado 116.551,39 250.924,05
Adiantamentos (217,34) (12.883,79)
Impostos a Recuperar (1.041,83) -
Obrigações Diversas (1.643,07) (710,14)
= Total das Atividades Operacionais 113.649,15 237.330,12
Aquisição de Imobilizado (26.906,00) 12.033,00
= Total das Atividades de Investimento (26.906,00) 12.033,00
= Aumento (diminuição) líquida
 de caixa e equivalentes 86.743,15 225.297,12
de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa
 no Início do Exercício 646.805,95 421.508,83
Caixa e Equivalentes de Caixa
 no Fim do Exercício 733.549,10 646.805,95
Variação Ocorrida no Período 86.743,15 225.297,12

Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido
em 31/12/2017 e 31/12/2016 (Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa Método Indireto
em 31/12/2017 e 31/12/2016 (Em Reais)

1. Contexto operacional: O Centro de Educação Infantil Regina Ange-
lorum - CEI-RA, é uma Entidade sem � ns lucrativos e econômicos, de 
caráter bene� cente de assistência social e secundária na educação, 
com título de Utilidade Pública Federal, conforme Decreto nº 
90.935/85, Título de Utilidade Pública Estadual, conforme Lei nº 
2.194/79, Título de Utilidade Pública Municipal, conforme Decreto nº 
34.869/95, Registrada no Conselho de Assistência Social sob nº 
235.626/80, Registrada no Conselho Municipal da Criança e do Adoles-
cente sob nº 170/84, reconhecida de Utilidade Pública em nível federal 
(Decreto nº 90.935/85), estadual (Lei nº 2.194/79) e municipal (Decreto 
nº 34.869/95), fundada em 08 de Janeiro de 1973. Tem como � nalidade 
estatutária, conforme artigo 2º: I - Manter creches para crianças de zero 
a cinco anos e onze meses de idade, cujos pais trabalhem fora de seus 
lares, oferecendo-lhes orientação como principio psicopedagógico, 
educacionais e morais, cuidados assistenciais de saúde e higiene, le-
vando a conseqüentes melhorias econômico-sociais em seus lares, 
tranqüilidade nos serviços e proporcionando assistência indireta a seus 
familiares. II - Desenvolver programas através de obras assistenciais e 
� lantrópicas em geral pertinentes ao amparo, adaptação, reabilitação e 
promoção humana. III - Desenvolver atividades sociais, recreativas, es-
portivas e culturais que estiverem ao seu alcance. IV - Fortalecer, pro-
mover e integrar os associados, despertando nos mesmos ação coleti-
va, bem como prestar demais serviços inerentes e necessários as 
creches. V - Viabilizar convênios e recursos para desenvolver trabalhos 
que venham bene� ciar as crianças, em todos os âmbitos, internacional, 
federal, estadual, municipais e privados. VI - Colaborar com os poderes 
públicos e conselhos, dando-lhes subsídios dos problemas de creches 
e pleiteando as respectivas soluções se necessárias. VII - Promover ati-
vidades que resultem no levantamento de fundos para atender as ne-
cessidades aos � ns da entidade. VIII - Receber doações em espécie ou 
dinheiro. IX - Pleitear junto aos poderes públicos verbas, subvenções, 
convênios e auxílios. X - Promover eventos ou campanha com � nalida-
de de arrecadar fundos. Atende de forma gratuita um total de 98 crian-
ças, na faixa etária de 01 ano a 03 anos e 11 meses. Apoio as famílias e 
a comunidade, fornecendo: orientação em geral, Cestas Básicas, enca-
minhamentos aos postos de saúde da região para avaliação médica, 
dentista e psicológica através do CAPS - Vila Maria/Vila Guilherme. Está 
instalada na Rua Jose Bernardo Pinto, 911 - Vila Guilherme. Em caso de 
dissolução da sociedade, a Assembléia Geral que resolver a respeito 
decidirá sobre o destino a ser dado ao respectivo patrimônio que, obri-
gatoriamente, deverá ser entidade brasileira, de objetivos � lantrópi-
cos, dotada de personalidade jurídica, devidamente registrada no 
Conselho Nacional de Assistência Social, sediada no Estado de São 
Paulo e que nele exerça predominantemente suas atividades. Os recur-
sos para a manutenção da estrutura técnico-operacional do Centro de 
Educação Infantil Regina Angelorum - CEI-RA são captados através de 
contribuições de pessoas físicas e jurídicas, convênios com entidades 
governamentais de Educação e de Bem-Estar Social, parcerias com 
empresas privadas. Importante fonte é o apoio � nanceiro a projetos 
especí� cos nas referidas áreas de atuação, tanto por parte de empresas 
privadas como de órgãos públicos, por meio de leis de incentivo � scal. 
Em função das cada vez mais crescentes e diversi� cadas necessidades 
da população, a Entidade está sempre buscando ampliar sua rede de 
parcerias e de captação de novos recursos. 2. Apresentação das de-
monstrações contábeis: Na elaboração das demonstrações � nancei-
ras a Entidade adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alte-
raram artigos da Lei No. 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à 
elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstra-
ções contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis 
adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, 
Resolução CFC Nº. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual 
para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Re-
solução CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabili-
dade (CFC) em especial a Resolução CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 
2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece crité-
rios e procedimentos especí� cos de avaliação, de registros dos compo-
nentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações 
contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota ex-
plicativa das entidades sem � nalidade de lucros. 3. Formalidade da 
Escrituração Contábil Resolução CFC Nº 1.330/11 ( ITG 2000): A en-
tidade mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e 
fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro con-
tábil contem o número de identi� cação dos lançamentos relacionados 
ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua fal-
ta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de 
atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas 
explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão 
transcritas no “Diário” da Entidade, e posteriormente registrado no 
Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil 
da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, regis-
tros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil. 
A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínse-
cas ou extrínsecas essenciais, de� nidas na legislação, na técnica-contá-
bil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém em boa or-
dem a documentação contábil. 4. Principais práticas contábeis: As 
principais práticas contábeis adotadas para a elaboração destas de-
monstrações contábeis são: 4.01. Caixa e Equivalentes de Caixa: 
Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - 
Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 
(NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores 
contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depó-
sitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as 
mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade ime-
diata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insigni� cante risco 
de mudança de valor; 4.02. Aplicações de Liquidez Imediata: As 
aplicações � nanceiras estão demonstradas pelos valores originais apli-
cados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço; Os 
rendimentos obtidos dessas aplicações � nanceiras têm como principal 
� nalidade suprir as necessidades de caixa e prover futuros projetos 
sociais da Entidade. 4.03. Ativos circulantes - Adiantamentos Diver-
sos: Os valores a receber são registrados pelo valor do adiantamento 
concedido. 4.04. Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados 
pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calcu-
lada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 07. 
Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos 

benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo 
de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido. 
4.05. Passivo Circulante: Os passivos circulantes são demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patri-
monial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com 
base em taxas de juros que re� etem o prazo, a moeda e o risco de cada 
transação. 4.06. Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até 
o encerramento do exercício seguinte são classi� cados como circulan-
tes. 4.07. Adiantamento de Férias: Os valores adiantados em dezem-
bro/2017 por conta de férias estão registrados no Ativo Circulante, em 
conta própria de Adiantamento de Férias. 4.08. Apuração do Resulta-
do: As receitas provenientes de subvenções são registradas no mo-
mento de seu crédito; as doações e contribuições de terceiros são re-
gistradas por ocasião do recebimento dos recursos na entidade. As 
despesas são registradas pelo regime de competência. O superávit do 
exercício de 2017 será incorporado ao Patrimônio Social em conformi-
dade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 
1.409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve 
que o superávit ou dé� cit do exercício deve ser registrado na conta do 
Patrimônio Social. 4.09. Instrumentos � nanceiros: Os instrumentos 
� nanceiros são reconhecidos a partir do momento em que a entidade 
se torna parte das exposições contratuais do instrumento. Quando um 
ativo ou passivo � nanceiro é inicialmente reconhecido, é registrado 
pelo seu valor justo, acrescido dos custos de transação que sejam dire-
tamente atribuíveis à aquisição do ativo ou passivo � nanceiro. Em 31 
de dezembro de 2017 a Sociedade não mantinha transações com deri-
vativos. 4.10. Ajustes a valor presente Resolução do CFC Nº. 
1.151/09 (NBC TG 12): Em cumprimento a Resolução CFC Nº 1.151/09 
(NBC TG 12) e a Lei 11.638/07 a Entidade não efetuou o ajuste de valor 
presente das contas de Ativos e Passivos Circulantes (saldos de curto 
prazo), pois a sua Administração entendeu que tais fatos não represen-
tam efeitos relevantes. 4.11. Estimativas contábeis: As demonstra-
ções � nanceiras, de acordo com as práticas de contabilidade adotadas 
no Brasil, requerem que a Administração, baseada em estimativas, faça 
o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas 
e despesas, bem como a divulgação de informações sobre os dados de 
suas demonstrações contábeis. Os resultados � nais dessas transações 
e informações podem diferir dessas estimativas.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa 2017 2016
Caixa 3.251,38 3.221,84
Bancos 311,00 1.247,26
Fundos de Investimentos 729.986,72 642.336,85
 733.549,10 646.805,95
6. Adiantamentos Diversos 2017 2016
Adiantamentos de Férias 41.734,36 41.517,02
Impostos a Recuperar 2.173,86 1.132,03
Empréstimos a Funcionários 3.000,00 3.000,00
 46.908,22 45.649,05
7. Imobilizado: Registrado pelo custo de aquisição e sujeito ao teste 
de recuperabilidade. As depreciações acumuladas foram computadas 
pelo método linear e reconhecidas no resultado do exercício. Outros 
gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefí-
cios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de 
gasto é reconhecido no resultado como despesas quando incorrido.
 Taxa de
Descrição depreciação 2017 2016
Móveis e Utensílios 10% 88.868,78 73.928,78
Maquinas e Equipamentos 10% 32.379,07 32.379,07
Computadores e Periféricos 20% 13.375,19 11.076,19
Instalações 10% 1.213,87 1.213,87
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 4% 75.981,00 66.314,00
  211.817,91 184.911,91
Depreciação Acumulada  73.922,51 61.271,73
Total do Ativo Imobilizado  137.895,40 123.640,18
8. Passivo Circulante: Este grupo está composto pelo seu valor nomi-
nal original e representa o saldo credor de obrigações � scais - empre-
gatícias e tributárias.
 2017 2016
IRF a Recolher 27,64 444,62
Contribuição Sindical/Assistencial a Recolher - 912,69
Pis S/Folha de Pagamento - 397,29
Iss a Recolher - 1,80
Retenção Lei 13137/2015 85,69 -
Total 113,33 1.756,40
9. Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido é apresentado em valo-
res atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do supe-
rávit do período ocorrido. O valor do dé� cit será incorporado ao Patri-
mônio Social, conforme Resolução CFC N.º 1.409/12 que aprovou a ITG 
2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros. 10. Receitas Operacionais:
10.1. Doações e Contribuições de Terceiros 2017 2016
Doações em dinheiro 158.128,97 277.767,45
Doações em Materiais - 275,00
 158.128,97 278.042,45
Doações em dinheiro: A entidade obtém parte substancial de seus 
recursos provenientes de doações espontâneas.
10.2. Subvenções 2017 2016
Subvenções para Educação 821.157.71 759.858,80
 821.157,71 759.858,80
Subvenções para Educação: Os valores referem-se a recursos rece-
bidos através de convênio com a Secretaria de Educação do Muni-
cípio de São Paulo para atendimento de crianças de 1 ano a 3 anos.
São repassados periodicamente com base nas prestações de contas 
junto à Secretaria por meio do número de crianças atendidas na Enti-
dade, denominadas Subvenções “Per Capita”. Além de recursos � nan-
ceiros, o valor compreende o repasse de alimentos in natura que são 
preparados e servidos no Centro de Educação Infantil (CEI). Destinada 
exclusivamente ao CEI, também são repassados à Entidade através da 
Secretaria Municipal das Finanças, verba de origem Federal originaria 
do PNAE/PNAC, com propósito de suprir complementação alimentar.
10.3. Despesas Operacionais Gerais e Administrativas
 2017 2016
Salários, Benefícios e Encargos 711.734,20 647.423,69
Tributos 8.270,25 1.299,60
Gerais e Administrativas 338.924,39 314.776,10
 1.058.928,84 963.499,39

11. Demonstrações do Fluxo de Caixa: A Demonstração do Fluxo 
de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 
1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução 
do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos 
Fluxos de Caixa. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a En-
tidade optou foi o INDIRETO. 12. Isenção Usufruida - Cota Patronal 
INSS: A Entidade é isenta das Contribuições Sociais por força da Lei 
nº 9.532/97, Lei nº 12.101/09 e regulamentada decreto 8.242/2014. 
Conforme o artigo 29 da Lei nº 12.101/09, a entidade bene� cente 
certi� cada, fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que 
tratam os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212/91. Abaixo demonstramos as 
contribuições sociais usufruídas:
 2017 2016
INSS - Cota Patronal 136.894,12 124.412,67
13. Imunidade Tributária: A ENTIDADE é imune à incidência de 
impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea” e seu parágrafo 4º e 
artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 
1988. 14. Forma Jurídica Conforme a Legislação Vigente: A ENTI-
DADE é uma associação sem � ns lucrativos e econômicos regida pelo 
seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 à 61 do Código Civil.
15. Característica da Imunidade: A Entidade é uma instituição educa-
cional e/ou social sem � ns lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9o. 
do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:
• a Instituição é regida pela Constituição Federal; • a imunidade não 
pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional; • não há 
o fato gerador (nascimento da obrigação tributária); • não há o direito 
(Governo) de instituir, nem cobrar tributo. 16. Requisitos para Imuni-
dade Tributária: A única Lei Complementar que traz requisitos para 
o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário Nacional (CTN).
O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para 
o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social 
da Entidade e seu cumprimento (operacionalização) pode ser compro-
vado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário 
e Razão), no qual transcrevemos: a) não distribuem qualquer parcela 
de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; b) aplicam inte-
gralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos 
institucionais; c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em 
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 
17. Isenção Tributária: A ENTIDADE é isenta à incidência das Contri-
buição Social Sobre o Lucro Liquido por força da Lei No. 9.532/97, e 
Lei No. 12.101/09 alterada pela lei 12.868/13 e regulamentada decreto 
8.242/2014. 18. Característica da Isenção: A Entidade é uma institui-
ção educacional e/ou social e/ou de saúde sem � ns lucrativos e econô-
micos, de direito privado, previsto no artigo 12 da Lei No. 9.532/97 e 
artigo 1o. da Lei No. 12.101/09, e por isso é reconhecida como Entidade 
Bene� cente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui das seguintes 
características: • a Instituição é regida por legislação infraconstitucio-
nal; • a Isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as 
situações condicionadas em Lei (contra-partida); • existe o fato gerador 
(nascimento da obrigação tributária), mas a entidades é dispensada de 
pagar o tributo; • há o direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, 
mas ele não é exercido. 19. Requisitos para Manutenção da Isenção 
Tributária: A Entidade é uma entidade bene� cente de assistência so-
cial (possui CEBAS) e para usufruir da Isenção Tributária determinada 
pelo artigo 29 da Lei Nº. 12.101/09 cumpri os seguintes requisitos:
Estatutários: • não percebe a seus diretores, conselheiros, sócios, 
instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, 
direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das 
competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos 
respectivos atos constitutivos; • aplica suas rendas, seus recursos e 
eventual superávit integralmente no território nacional, na manuten-
ção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais; • não distribua 
resultados, dividendos, boni� cações, participações ou parcelas do seu 
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; • atende o princípio da 
universalidade do atendimento, onde não direciona suas atividades 
exclusivamente para seus associados (as); • tem previsão nos seus 
atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do 
eventual patrimônio remanescente a entidade sem � ns lucrativos con-
gêneres ou a entidades públicas (art. 43 § ÚNICO do Estatuto Social); 
• consta em seu estatuto social a natureza, objetivos e público-alvo 
compatíveis com a Lei No. 8.742/93 (LOAS) e Decreto No. 6.308/07 (art. 
2° do Estatuto Social). Operacionais e Contábeis: • possui certidão 
negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos rela-
tivos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e certi� cado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS; • mantêm sua escrituração contábil regular que registre 
as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma 
segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho 
Federal de Contabilidade; • conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 
(dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que compro-
vem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou ope-
rações realizados que impliquem modi� cação da situação patrimonial;
• cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; 
20 - Cobertura de Seguros: É política da administração da Associação 
manter cobertura de seguros para os edifícios e bens do imobilizado, 
por montantes considerados su� cientes para cobrir eventuais sinistros.

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.

João Fernandes de Souza Neto - Presidente - CPF: 084.358.208-15 Valdir Nicodemo Martini - Tec.Contabilidade CRC. 1SP043749/O-1 - CPF. 002.498.668-20

2ª Vara Cível de Itaquera/SP. 2º Ofício Cível  
Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0012966-52.2015.8.26.0007. 
O Dr. Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, Juiz de Direito da 2ª 
Vara Cível de Itaquera/SP. Faz saber que nos autos de 
cumprimento de sentença, movidos por Jose Dorival Tesser, 
foi deferida a intimação por edital de Rosangela Conceição de 
Souza CPF 295.824.118-13, que se encontra em lugar 
ignorado, da penhora realizada sobre um terreno à Rua João 
Velho do Rego, antiga Avenida Um, parte do lote 218, quadra 
08, Jd. Colonial, Itaquera, matricula nº 108.834, 9º CRI-SP., 
contribuinte 150.276.0008-8, passando a fluir dos 20 dias 
supra o prazo de 15 dias para eventualmente propor 
embargos de terceiro. Será o edital afixado e publicado na 
forma da lei. São Paulo, 03/10/2018                                    [17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1009740-63.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto Muscari, na forma 
da Lei, etc. Faz saber a Simone Simon Badaro CPF 
260.721.338-00, que Roberto Lufti ajuizou ação comum 
para cobrança de R$ 13.217,58(mar/2017), referente a 
locação do imóvel à Rua Taciba 57, Cidade Leonor, 
devidamente atualizado. Estando a ré em lugar incerto, 
expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do 
prazo supra, contestar a ação, sob pena de serem aceitos 
os fatos, nomeandose curador especial em caso de revelia. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.        [17,18] 

Fazenda Roseira Delta Empreendi-
mentos Imobiliários CPE S.A. 

CNPJ/MF Nº 09.631.884/0001-57
NIRE 35.300.357.108

Edital de Convocação de Assembleia
Geral Extraordinária

Ficam convocados os acionistas da companhia, para a 
AGE de 29/10/2018, 10hs, em 1ª convocação, e 10:30hs, 
em 2ª convocação, na sede, Rua Hungria, 1.400, 3º an-
dar, Conjunto, 31, Parte, Jardim Europa, CEP 01455-000, 
São Paulo/SP. Ficam os Acionistas convocados para dis-
cutir e deliberar a respeito das seguintes matérias que 
compõem a Ordem do Dia: (i) Eleição de Vinícius Ottone 
Mastrorosa para ocupar o cargo de Diretor Presidente; 
(ii) Reeleição de Pedro Lodovici para ocupar o cargo de 
Diretor sem designação específi ca; (iii) renovação do 
prazo de vigência do mandato; (iv) defi nição da remune-
ração dos membros da Diretoria. Informações Ge-
rais: encontram-se à disposição dos acionistas, na sede 
da Companhia, os documentos relacionados às delibe-
rações constantes da Ordem do Dia acima.  São Paulo, 
18.10.2018. Vinícius Ottone Mastrorosa - Diretor

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1012469-55.2014.8.26.0007 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Locação de Imóvel Exequente: ELENA LUCIA BESSA PEJON e outros Executado: JPV
ASSESSORIA EM DEPENDENCIA QUIMICA LTDA na pessoa de seu representante legal William dos
Santos Lopes e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012469-
55.2014.8.26.0007 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São
Paulo, Dr). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JPV ASSESSORIA
EM DEPENDENCIA QUIMICA LTDA NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL WILLIAM DOS
SANTOS LOPES, CNPJ 09.404.837/0001-70 e ANA PAULA DE GÓES, RG 37.138.313-4, CPF 198.652.978-
92, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de ELENA LUCIA BESSA
PEJON e outros, alegando em síntese que em 30/03/2012 celebrou um contrato de locação comercial de um
imóvel localizado na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, KM 49, Bragança Paulista-SP e que o prazo de
vigência seria de 36 meses com início em 30/03/2012 e término em 30/03/2015 com valor mensal inicial de R$
7.500,00 e que a executada desocupou o imóvel em 12/12/2013. Ocorre que os executados deixaram de
cumprir com suas obrigações em 30/07/2013, 30/09/2013, 30/10/2013, 30/11/2013 e 12 dias proporcionais até
a entrega das chaves, no total de R$ 35.735,76 e débitos relativos ao consumo de luz no valor total de R$
3.379,12. Dáse como valor da causa a quantia de R$ 58.016,09. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para o pagamento em 03 dias da quantia de R$
58.016,09, devidamente atualizada, sob pena de penhora, ficando advertidos que o prazo é de 15 para
oferecimento de Embargos à Execução. Ambos os prazos fluirão após o decurso do presente edital. Não
sendo oferecidos Embargos, presumir-se-ão aceitos, pelos executados, como verdadeiros, os fatos articulados
pelo exequente. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de outubro de 2018. 17 e 18/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PENHORA SOBRE VALORES ON-LINE BACEN JUD Processo Digital nº:
1059414-49.2013.8.26.0100 Classe: Assunto: Reintegração / Manutenção de Posse - Posse Requerente:
Condomínio do Edifício Trends Residence & Service Requerido: SERVICOS BUFFET MONET LTDA e
outro EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059414-49.2013.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney da Silva
Braga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SERVICOS BUFFET MONET LTDA, CNPJ 07.956.486/0001-
85, com endereço à Rua Apiacas, 559, apto. 173, Perdizes, CEP 05017-020, São Paulo - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Condomínio do Edifício Trends
Residence & Service, a qual encontra-se atualmente em fase de execução de sentença, tendo sido penhorado
o valor de R$ 1.006,72 em nome da coexecutada e sócia SIMONE MARQUES DA SILVA, em 12/07/2018, em
conta corrente junto ao Banco Bradesco, através de convênio por meio do sistema on-line BACENJUD.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, a fim
de que possa oferecer impugnação, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. 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 04 de setembro de 2018. 17 e 18/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1025983-87.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio de
José Miguel de Castro Andrade pelo inventariante Justino Fink de Andrade, Adriano Pires de Andrade,
Espolio de Antonio Hamilton de Castro Andrade pelo inventariante Antonio Hamilton de Castro Andrade
Junior, Espólio de Maria de Lourdes de Andrade Muller pelo inventariante Flavio de Andrade Muller, Mailson
Salvian ou atual ocupante do imóvel, Nilda, Pose Escudeiros, Giovanni Maria Bulla, Norina Rossi Bula, Maria
Christalia de Castro Andrade, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Celeste da Purificação Carvalho da Cruz, Camila Carvalho da Cruz e
Luciano Carvalho da Cruz ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel
situado na Avenida Marginal, nº 400, esquina da Rua Erminia Chimenti, Vila Christália, Ipiranga, São Paulo
- SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 17 e 18/10

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 RUA MELQUIADES,
Nº 103 (ANTIGO 153), PARTE DOS LOTES 1 À 6, QUADRA M, VILA MARARI,
BAIRRO DO CUPECÊ, 29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO, SAO PAULO  SP CEP
04402220
1º leilão 23/10/2018 partir 14:00 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU, RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
Mutuarios:
FRANCISCO LAVADO, CPF 26951762872,
ANA MARIA MENEZES LAVADO, CPF 26951754853,

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

16 - 17 - 18/10/2018

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1016508-44.2013.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial
- Compra e Venda. Exequente: Engelux Construtora Ltda. Executado: José Raimundo Machado Borges e outro.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016508-44.2013.8.26.0100. A Dra. Paula
da Rocha e Silva Formoso, Juíza de Direito da 40ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, FAZ SABER a José
Raimundo Machado Borges (CPF. 128.720.658-14) e Raimundo Ferramentas Comércio e Consertos Ltda ME (CNPJ.
07.416.477/0001-00), que Engelux Construtora Ltda, atual denominação de Engelux Comercial e Construtora Ltda
lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 33.334,70 (dezembro de 2016), representada pelo
Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Fiança. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se
edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante
seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de converter-se em penhora o arresto procedido sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 129,20 e R$
52,89. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao
feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de
outubro de 2018.                                                                                                                   18 e 19 / 10 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026341-55.2014.8.26.0002.  O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ADRIANA BORGES DE CARVALHO,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KARIN HORST SILVA, Brasileiro, RG 19303146, CPF 151.200.858-30, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Spada Comercio de Tecidos Ltda, visando a cobrança
da quantia de R$ 8.117,11 (junho/2014), representada pela devolução sem fundos dos cheques emitidos pelo réu
em decorrência de operações comerciais realizada entre as partes e sacados contra o Banco Itaú, de nºs 000147 (R$
528,00); 000148 (R$ 528,00); 000104 (R$ 770,00); 000103 (R$ 770,00); 000108 (R$522,00); 000116 (R$ 497,00);
000126 (R$ 670,00); 000127 (R$ 670,00); 000128 (R$858,60); 000120 (R$ 620,00) e 000121 (R$ 620,00).
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 24 de setembro de 2018.                                                                 18 e 19 / 10 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1072773-32.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei,
etc., FAZ SABER a(o) Abris Modas Ltda - ME (CNPJ.06.867.472/0001-22), Byeong Cheol O (CPF. 231.714.248-00)
e Eun Hee Kim (CPF. 231.714.268-46), que Itaú Unibanco S/A lhes ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia
de R$ 122.182,20 (julho de 2014), decorrente do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente consubstanciado
na Cédula de Crédito Bancário n° 69500482992. 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. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.                                                                                         18 e 19 / 10 / 2018.

Processo 0156469-51.2012.8.26.0100 (583.00.2012.156469) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário -
Banco Bradesco S/A - Jvam Administração de Bens Patrimoniais Ltda - Jose Vicente Mammana - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 0156469-51.2012.8.26.0100 ordem 1165. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ ANTONIO CARRER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JVAM ADMINISTRAÇÃO DE
BENS PATRIMONIAIS LTDA, CNPJ 07.237.840/0001-11. Com endereço à Rua Vereador Agusto Stabem, 360, Bacacheri, CEP
82515-240, Curitiba - PR JOSE VICENTE MAMMANA, CPF 532.585.848-34. Com endereço à Avenida Miruna, Moema, CEP 04084-
001, São Paulo - SP , que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando
em síntese: o recebimento da quantia de R$ 453.524,96 (março 2017, representado pela cédula de Crédito Bancário na modalidade
de Empréstimo para Capital de Giro (3580166). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, expede-se Edital, para que
em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado em que a verba honoraria será reduzida pela metade, ou em 15
dias, embarguem ou reconheçam o crédito o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante sejas feito em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetário e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converte-se em penhora o arresto procedido sobre as quantias
bloqueadas judicialmente de R$ 327,88 e R$ 6,00, bem como o arresto nos rosto dos autos do Procedimento Ordinário nº 0121381-
64.2003.8.26.0100, em tramite perante a 19ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP e no Cumprimento Sentença nº 0042038-
62.2016.826.0100 e, o arresto no rosto dos autos na ação tramita perante o Juizado Especial Cível Anexo Mackenzie, sob o nº
2006060-19.2014.826.0016, até o limite de R$ 453.524,96, apensando as autos de execução provisória nº 0002278-
04.2015.8.26.0016. 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.                                  18 e 19 / 10 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 1019850-32.2014.8.26.0002. Classe: Assunto: Execução
de Título Extrajudicial - Contratos Bancários. Exeqüente: Banco Santander (Brasil) S/A. Executado: BRASKAR COMÉRCIO
DE FERRAMENTAS LTDA. e outro. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1019850-32.2014.8.26.0002. 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) ADAIR BUENO DA SILVA, CPF
301.804.738-91 e BRASKAR COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA., CNPJ 00.595.846/0001-11, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Santander (Brasil) S/A, objetivando a quantia de
R$ 133.547,73 (em 15/05/2014), representada pela Cédula de Crédito Bancário, n° 2207000005570300170.
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, em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em
que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento)
ao mês e INTIMAÇÃO acerca do arresto que recaiu sobre sua conta bancária, do Banco do Brasil, em 31/07/2018
� R$ 1.625,64 (Braskar) e R$ 34,95 (Adair), com prazo para impugnação de 05 dias. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito,
com conversão do arresto em penhora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de setembro de 2018.                  18 e 19 / 10 / 2018.

Edital de 1ª e 2ª Praça de Bens Imóveis e para Intimação dos executados GRANVALE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
LTDA. (TRANSPORTADORA GRANVALE LTDA.), CNPJ Nº 61.824.777/0001-65, CARLOS ALBERTO BERNI, CPF
Nº 093.277.468-72 e de sua mulher NEUSA SERRA BERNI, CPF Nº 121.949.768-17, do interessado VIT E BRETAS
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., CNPJ Nº 08.457.501/0001-03, expedido nos autos da Ação de Execução,
requerida por ITAÚ UNIBANCO S/A CNPJ Nº 60.701.190/0001-04, Processo nº 1015096-50.2016.8.26.0625.A
Dra. Márcia Rezende Barbosa de Oliveira, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Taubaté, na forma
da Lei, etc... FAZ SABER aos que o presente edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel virem ou dele conhecimento tiverem
e interessar possa, que na forma do art. 879, II, do CPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através do
gestor judicial homologado pelo Tribunal de Justiça www.faroonline.com.br, sob a condução do leiloeiro oficial Renato
Morais Faro, Jucesp nº 431, será levado a efeito o leilão eletrônico, sendo que no dia 26/10/2018, às 15:00 horas,
terá início a 1ª praça e se estenderá por três dias subsequentes, encerrando-se em 29/10/2018, às 15:00 horas,
sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da
avaliação, sendo que, em não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça que terá início imediatamente após o fechamento
da primeira, e se encerrará no dia 22/11/2018, às 15:00 horas, para o 2º Leilão, ocasião em que os referidos bens
serão entregues a quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 50% da avaliação atualizada. Pelo presente
edital, ficam intimados os executados e os terceiros interessados se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus
advogados. CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade �ON-LINE�,
sendo que os lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br, e
imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido
sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor. DO EXERCÍCIO
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA: Caso haja pretensão do exercício do direito de preferência nos termos do art. 843,
§1º, do CPC, este ocorrerá conforme decisão de fls. 429 dos autos. DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar
no prazo improrrogável de 24 horas o valor do lance vencedor através da guia de depósito judicial (a ser obtida através
do site www.bb.com.br). PARCELAMENTO: De acordo com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC, os interessados
em adquirir o bem de forma parcelada, poderão pedir o parcelamento por escrito, até o início do primeiro leilão,
desde que a proposta não seja inferior ao valor da avaliação, e até o início do segundo leilão, desde que o valor
da proposta não seja vil (vil = menor que 50% do valor da avaliação), ficando claro que do requerimento deverá
constar oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
De todas as propostas deverão constar prazo, modalidade, indexador de correção monetária e condições de pagamento
do saldo. Deve, ainda, constar da proposta que o interessado declara estar ciente da multa de 10% sobre a parcela
inadimplida somada às parcelas vincendas (art. 895, §4º), bem como que em caso de inadimplemento declara estar
ciente sobre a possibilidade de o exeqüente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto
nestes mesmos autos (art. 895, §5º). Observa-se, ainda, que a proposta de pagamento do lance à vista sempre
prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO GESTOR: A comissão do gestor
será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até 24 horas
após o leilão, através de depósito bancário. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos
acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará perante o
Juízo competente a imissão na posse. DA ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha a adjudicar os bens ficará
igualmente responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro sobre o valor da avaliação. REMIÇÃO: Na hipótese
de remição da execução, após a publicação do edital, os devedores pagarão a comissão do Leiloeiro Oficial de 3%
(três por cento), sobre o valor de avaliação dos bens, para cobertura de todos os dispêndios do Leiloeiro, acrescido
de todos os encargos previstos, devendo apresentar os pagamentos ao Leiloeiro Oficial conjuntamente com a petição,
fazendo expressa menção à remição da execução, caso em que não deverá fazer uso do protocolo integrado.
ACORDO: Caso haja acordo entre as partes, após a publicação do edital, serão devidas ao leiloeiro as custas de leilão,
por parte do devedor, devendo constar da petição de acordo. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser
esclarecidas no escritório do Gestor Judicial, na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, Centro - São Paulo/SP, ou ainda,
pelo telefone (11) 3105-4872 - email: faroleiloes@terra.com.br. LOTE 1: parte ideal correspondente a 50% do
apartamento nº 23, localizado no 2º andar, do empreendimento denominado �Edifício Ville Dijon�, com acesso pelo nº
274, da Av. Armando Salles de Oliveira, Taubaté, com área privativa de 114,584m², dos quais 20,700m² correspondem
às vagas de garagens nºs 68 e 69; área comum de 64,968m², totalizando 179,552m², correspondendo-lhe uma fração
ideal no terreno e nas coisas comuns do condomínio de 2,00232%, cadastrado na Prefeitura Municipal no BC sob
o nº 1.1.008.006.008. Imóvel pertencente à matricula nº 124.607, do CRI de Taubaté. VALOR DA AVALIAÇÃO:
R$470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), conforme auto de avaliação de fls. 351, constante dos autos, datado
de julho de 2017. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELO TJ/SP PARA agosto/2018: R$487.797,00 (quatrocentos
e oitenta e sete mil, setecentos e noventa e sete reais). VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA PELO TJ/SP PARA
AGOSTO/2018 CORRESPONDENTE À PARTE IDEAL DE 50%: R$243.899,00 (duzentos e quarenta e três mil,
oitocentos e noventa e nove reais). Obs. 1: Consta da Av. 2 da referida matrícula caução locatícia a favor de VIT
E BRETAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., CNPJ Nº 08.457.501/0001-03, em contrato de locação pelo prazo de
36 meses com início 01/06/15 e término em 31/05/18, com aluguel mensal no valor de R$18.000,00; Obs. 2: Consta
da Av. 3 da referida matrícula a penhora destes autos; Obs. 3: Constam débitos de IPTU (saldo inscrito + parcelas
abertas) no valor de R$1.773,07 (mil, setecentos e setenta e três reais e sete centavos), conforme consulta realizada
no site da Prefeitura de Taubaté em 30/08/18; LOTE 2: parte ideal correspondente a 50% do apartamento nº 501,
localizado no 5º andar do empreendimento denominado �Champs Elysees Residence�, com acesso pelo nº 36 da Rua
Frei Jeronymo Lorena, no Jardim Eulália, Taubaté, com área privativa de 145.605m², dos quais 20,700m² correspondem
às vagas de garagens nºs 66 e 67, localizadas no subsolo; área comum de 74,654m², totalizando 220,259m²,
correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno nas coisas comuns do condomínio de 1,786704%, cadastrado na
Prefeitura Municipal no BC sob o nº 1.6.024.003.018. Imóvel pertencente à matricula nº 131.233, do Cartório de
Registro de Imóveis de Taubaté. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme auto de
avaliação de fls. 351, constante dos autos, datado de julho de 2017. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELO TJ/
SP PARA agosto/2018: R$518.933,00 (quinhentos e dezoito mil, novecentos e trinta e três reais). VALOR DA AVALIAÇÃO
ATUALIZADA PELO TJ/SP PARA AGOSTO/2018 CORRESPONDENTE À PARTE IDEAL DE 50%: R$259.467,00
(duzentos e cinqüenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais). Obs. 1: Consta da Av. 3 da referida
matrícula a penhora destes autos; Obs. 2: Constam débitos de IPTU para o exercício atual (parcelas vencidas e a
vencer) no valor de R$669,97 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), para 04/09/18. ÔNUS,
TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais débitos, inclusive condominiais, taxas ou impostos incidentes sobre o bem correrão por
conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do § único do artigo 130 do CTN, que se sub-rogam
sobre o preço dos bens. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.

16ª Vara Cível do Foro da Capital/SP.
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. PROC.1095068-97.2013.8.26.0100. O Dr. Leandro de Paula
Martins Constant, MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível do Foro da Capital/SP. Faz Saber a ROBERTO
FERNANDO DUARTE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 080.632.224-15, que BANCO INDUSTRIAL E
COMERCIAL S/A atual razão social CCB BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL)
MÚLTIPLO S/A, lhe ajuizou ação Execução de Título Extrajudicial- Espécies de Contrato, contra
ALGODOEIRA PALMEIRENSE S/A e OUTRO, referente Contrato de Desconto de Títulos nº 954851,
objetivando o pagamento do débito no valor de R$ 105.638,40 (25/09/2007), sob pena de ser convertido o
arresto em penhora procedido sobre o valor de R$ 368,29 depositado - Instituição Financeira: Banco do Brasil
S/A – Agência: 1897, ID: 072018000001408026. Estando o executado em lugar incerto e não sabido, foi
deferida a expedição do edital de CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, para que no prazo de 03 dias, passando a fluir
após os 20 dias supra, pague o débito atualizado sob pena de converter-se o arresto em penhora, tendo os
executados o prazo de 15 dias p/embargos, na ausência prosseguirá ação até final arrematação. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 17 de outubro de 2018. 18 e 19/10 VARA CÍVEL  DA COMARCA DA CAPITAL -  FORO CENTRAL     - aça João

Mendes s/nº - 9º andar - salas nº 915/917 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
2171.6155 - São Paulo-SP - E-mail: sp19cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO -
Prazo de 20 dias - Processo nº 0064900-56.2018.8.26.0100 - O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. RENATA
BARROS SOUTO MAIOR BAIAO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DEVACIR
SIMPLICIO ALVES (CPF 203.990.598-73), atualmente em lugar incerto e não sabido,
que pelo presente, expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido
por ICOMON TECNOLOGIA LTDA., fica INTIMADO para, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$4.680,88 (setembro/2018), a ser
atualizado e acrescido das cominações legais,SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA
de 10% e HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015); de que pagando
parcialmente, a multa e os honorários incidirão sobre o restante e será expedido
mandado de penhora de bens e avaliação; e de que não pagando e independentemente
de penhora ou nova intimação deverá oferecer IMPUGNAÇÃO. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de outubro de 2018.

17  e  18/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1005938-91.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcos Duque Gadelho Júnior, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCA MORANDO, Italiano, Solteiro, Empresário, RG V694865G, CPF
011.752.679-70. Com endereço à Avenida Atlantica, 400, apto 2305, Centro, CEP 88330-909, Balneario Camboriu
- SC, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Lofe Empreendimentos,
Participações e Administração Ltda, objetivando a quantia de R$11.774,51 (Jan./2016), referente ao contrato
de hospedagem firmado entre as partes em 12/05/2015, deixando o executado de honrar com suas obrigações
contratuais. Estando o executado em lugar incerto e não sabido, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir
dos 30 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 pena de penhora
de bens e sua avaliação. 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 08 de agosto de 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0051155-09.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea de Abreu e Braga,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIO VALÉRIO, qualificação ignorada, que por este Juízo, tramita de uma
ação de Cumprimento de Sentença, movida por VIRTUAL EMPREENDIMENTOS LTDA. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito
de R$91.114,75 (Julho/2018), devidamente atualizado, 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 24 de agosto de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1013944-92.2013.8.26.0100 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Duplicata Exequente: ÓTTIMA ALIMENTOS BÁSICOS LTDA. Executado: LANCHONETE E
RESTAURANTE GURGEL’S LTDA. - EPP e outros EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1013944-92.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LANCHONETE
E RESTAURANTE GURGEL’S LTDA. – EPP (CNPJ/MF. n.º 15.590.074/0001-00) e sócios ANTONIA
SOCORRO ALENCAR SOUSA (CPF 032.528.273-01) e ANTONIO MARCOS FERREIRA (CPF
190.981.358-38) que ÓTTIMA ALIMENTOS BÁSICOS LTDA lhe ajuizou ação de Execução de Título
Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 1.644,34, representada pela Duplicata Mercantil por Indicação de
número: 0036350A. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir
dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade,
ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor
da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de
penhora de bens e sua avaliação. 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 setembro de 2018. 17 e 18/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007498-93.2013.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a SUSTENTA REFEIÇÃO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 02.592.587/0001-09; GINO ALMEIDA
LOPES, CPF 622.503.887-68 e GLAUCE FERNANDES DONADIO LOPES, Brasileiro, CPF 614.553.697-72 que lhe
foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco do Brasil S/A, alegando em síntese que o autor firmou em
28/11/2008 com os réus, o contrato de abertura de crédito denominado BB Giro Empresa Flex, o qual não foi pago,
sendo o autor, credor da quantia de R$ 97.518,37 (01/2013). Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo embargada 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.                                                                                                                                                     18/10/2018.

Processo 1035361-33.2015.8.26.0100 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Madel Comércio de Madeiras e
Ferragens Ltda - EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1035361-33.2015.8.26.0100. Classe: Assunto:Execução
de Título Extrajudicial - Cheque Exequente: Madel Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda. Executado: Paulo
Recchia. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035361-33.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leandro de Paula Martins Constant,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULO RECCHIA, Brasileiro, Separado judicialmente, Comerciante, RG 7982295-
2, CPF 006.305.408-61, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Madel
Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda, objetivando a quantia de R$ 2.742,90 (abril de 2015), decorrente do cheque
n° UA000220, da agência 3758, conta 01076-7, Itaú Unibanco S/A. Estando o executado em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante
seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado
regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de outubro de 2018.                                  18 e 19 / 10 / 2018.

R032 Seropédica Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 15.016.349/0001-99 - NIRE 35.300.466.608

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 01/10/2018, às 09h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de acionistas 
representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: restaram aprovadas pela unanimidade dos presentes, sem ressalvas: (i) o 
aumento do capital social, totalmente integralizado, de R$ 115.098.013,00 para R$ 116.723.013,00 com um aumento efetivo, portanto, de R$ 1.625.000,00, 
mediante a emissão de 1.625.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação. (i.i) as acionistas REDBR 
Consultoria e Participações Ltda. e BREOF Empreendimentos Residenciais II Ltda. ratificaram expressa e previamente suas renúncias aos respectivos 
direitos de preferência que lhes é conferido pelo Estatuto Social e pela Lei 6.404/76, na subscrição das novas ações, as quais foram totalmente subscritas pelo 
acionista BREOF Fundo de Investimento em Participações, sendo que R$ 500.000,00 são integralizados neste ato por meio da capitalização de crédito de 
mesmo valor detido pela subscritora contra a Companhia, e R$ 1.125.000,00 serão integralizados até 31/01/2019, em moeda corrente nacional. (ii) a alteração 
do caput do Artigo 5º do Estatuto Social que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º O capital da Companhia é de R$ 116.723.013,00, dividido em 
116.718.013 ações ordinárias e 5.000 ações preferenciais Classe A, todas nominativas e sem valor nominal.” A presente ata é publicada na forma de extrato, nos 
termos da Lei. Mesa: Rodrigo Avila Sarti - Presidente e Sérgio Lemos de Magalhães - Secretário. Acionistas: BREOF Fundo de Investimento em Participações 
por VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda. por Rodrigo Lacombe Abbud e Rodrigo Avila Sarti; REDBR Consultoria e Participações Ltda. por Thomaz 
Ferreira Pompeo de Camargo e Celso Gonzalez Lima e BREOF Empreendimentos Residenciais II Ltda. por Rodrigo Lacombe Abbud e Rodrigo Avila Sarti. 
JUCESP  n° 478.067/18-5 em 08/10/2018. Flavia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.


