
EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0041511-76.2017.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Carolina de
Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Gislaine Pereira da Silva, CPF 026.391.334-11, e Wilson
Zanoni, CPF 662.630.938-20, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Giulia Dias Abrantes. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º,
IV do CPC, foi determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após
os 20 dias supra, paguem a quantia de R$ 52.517,25 (julho/2017), devidamente atualizada, sob pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Ficam cientes, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os
executados, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 12 de setembro de 2018.  07 e 08.11

Apsen Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 62.462.015/0001-29 - NIRE 35300159632

Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Apsen Farmacêutica S.A., a reunir-se em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se, em 
primeira convocação, às 13 horas do dia 22/11/2018, e em segunda convocação às 13:30h do mesmo dia, na sede da Apsen Farmacêutica 
S.A., localizada na cidade de São Paulo/SP, na Rua La Paz, nº 37 - complemento 67, Santo Amaro, CEP 04755-020, para discutir e deliberar sobre 
a seguinte Ordem do Dia: (a) instalação do Conselho Fiscal, ficando certo, desde já, que os acionistas deverão disponibilizar, no prazo  
de 03 (três) dias antes da realização da Assembleia Geral, o currículo dos conselheiros e suplentes eventualmente indicados para fins de 
verificação do estrito cumprimento dos parágrafos 1º e 2º do Artigo 162 da Lei 6.404/76; (b) deliberar sobre a autorização para pagamento 
de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia, ainda no exercício de 2018; e (c) no caso de restarem aprovadas as alíneas (a) e 
(b), autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias à instalação do Conselho Fiscal e ao pagamento de 
tais Juros sobre Capital Próprio. A Diretoria.

Play Audiovisual Ltda.
CNPJ/MF 30.122.784/0001-91 / NIRE 35235222169
Assembleia de Cotistas - Edital de Convocação

senhores cotistas convocados para comparecer à sede da sociedade, na Rua Apinajés, 
1903 - sala 2, São Paulo/SP, a se realizar no dia 12/11/2018, às 11h00, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: Exclusão do sócio Robson da Silva Guerra, por justa 
causa, pelos seguintes motivos: a) Abandono de suas funções técnicas e comerciais 
na Sociedade, desde 01/07/2018; b) Concorrência desleal com a Sociedade, por si 
ou por meio de sua empresa FAST Solução Locação de Equipamentos e Serviços 
Audiovisuais EIRELI. 
assegurado ao sócio supra referido o direito de comparecer à assembleia, pessoalmente 
ou representado por advogado devidamente constituído e apresentar a defesa que 
eventualmente tiver em relação aos fatos objeto da ordem do dia. São Paulo, 31/10/2018.

 Ricardo Augusto de Oliveira Sacramento - Sócio Administrador.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002257-62.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA NARIMATU DE ALMEIDA, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Nasser Sharify (CPF 215.034.118-26), que o mandado monitório, expedido nos autos
da ação Monitória, ajuizada por Banco Bradesco S/A, sucessor por incorporação do Banco HSBC Bank Brasil S/A -
Banco Múltiplo, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$
60.168,42 (dezembro de 2017). Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que
em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o
pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após
o prazo supra, para oferecer embargos, facultando ao executado nesse prazo, reconhecendo o crédito do exeqüente
e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo
em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257 § - IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de setembro de 2018.            06 e 07 / 11 / 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0004495-33.2018.8.26.0010. Classe:
Assunto: Cumprimento de Sentença - Contratos Bancários. Exeqüente: Banco Itaucard S.A. Executado: Inez Aparecida
de Carvalho Nerlich. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004495-33.2018.8.26.0010.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina
Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) INEZ APARECIDA DE CARVALHO NERLICH, Brasileiro,
CPF 285.395.028-01, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Banco
Itaucard S.A. Encontrando-se a ré 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$ 89.595,55, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil).
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de setembro
de 2018.                                                                                                                                  06 e 07 / 11 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO � PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0052525-96.2013.8.26.0100 (USUC 998). A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juíza 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) Francisco Torquato Avolio, Ignez Giaretta Avólio, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Maria José
Romão de Paula, Simone Romão de Paula Lisboa, Rener Alves Lisboa, Sirlea Romão de Paula e Mauricio
Romão Tashiro, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na
Avenida Santa Monica, nº 734, 31º Subdistrito Pirituba - São Paulo SP, com área de 199,63m², contribuinte nº
124.092.0116-3, 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, 29 de junho de 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0052145-97.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA NARIMATU DE ALMEIDA, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Ali Yassine Chehab (CPF. 232.544.998-08), que a ação de Cobrança, de Procedimento
Comum, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por Banco Bradesco S/A, foi julgada procedente, condenando-
o ao pagamento da quantia de R$ 172.564,28 (junho de 2018). Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida
a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência
de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora
e avaliação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 14 de setembro de 2018.                                                                                         06 e 07 / 11 / 2018.

Foros Regionais. I Santana. Varas Cíveis. Processo nº 1007191-91.2014.8.26.0001 em tramite perante a 2ª Vara
Cível do Foro Regional I Santana/SP. Prazo: 20 dias. Exequente: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO, na condição de cessionário do crédito
outrora pertencente ao ITAÚ UNIBANCO S.A. Executados: 2 VRP PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA - ME, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 09.544.588/0001-19 Data de Distribuição da Ação: 18/03/2014 Valor da Causa: R$ 124.823,77
(mar/2014) À Dra. Daniela Claudia Herrera Ximenes, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional I
Santana/SP. FINALIDADE: CITAÇÃO do Executado 2 VRP Produção e Eventos Ltda - ME., acima qualificados,
atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da Ação de Execução que lhes é proposta, consoante consta
da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, após o prazo supra, pagarem a dívida. Foram
fixados honorários advocatícios em 10% do valor do débito, para o caso de pagamento. Havendo o integral
pagamento da dívida no prazo fixado, a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo para embargos,
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução,
acrescido de custas e de honorários de advogado, os executados poderão requerer autorização do Juízo para
pagarem o restante do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida a proposta,
seguirse-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do Código de
Processo Civil). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor
das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos (art. 916,
§ 5º, do Código de Processo Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916,
§ 6º, do Código de Processo Civil). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Execução com lastro na Cédula de
Crédito Bancário Confissão de Dívida Devedor Solidário (Girocomp DS Pré Parcelas Iguais/Flex) garantido por Dupli-
cata nº. 884337117827-5, elaborada pelo Itaú Unibanco S/A, a qual fora inadimplida pelos devedores, o que ensejou
a distribuição da presente ação no valor de R$ 124.823,77 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais
e setenta e sete centavos), conforme documentos juntados aos autos. Crédito este cedido ao atual Autor, o FUNDO
DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO.
Em caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de setembro de 2018.      06 e 07 / 11 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1081896-49.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA NARIMATU DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
PAULA RAPHAELA MATTOS AFONSO DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, médica veterinária, RG 2048914, CPF 708.534.951-
49, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Instituto Qualitas de Pós Graduação Em Medicina
Veterinária Ltda, alegando em síntese: ser a parte requerida inadimplente de 04 parcelas de R$ 60,00 do curso de pós graduação,
sendo o autor credor no montante de R$ 2.849,62, atualizada e calculadas conforme disposições contratuais. 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 13 de setembro de 2018.
06 e 07 / 11 / 2018

6ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL II - SANTO AMARO  - EDITAL de CITAÇÃO -

Prazo de 20 dias - Processo nº 0002473-36.2012.8.26.0002 - 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) IDERCULES
DE MEDEIROS REIS, CPF 519.442.275-04, que lhe foi proposta uma ação de

PROCEDIMENTO COMUM por parte de KALEB TORRES DE ALMEIDA, visando a

condenação no pagamento de  R$11.040,94, referente a aluguéis e encargos da

locação do imóvel situado na Av. Robert Kennedy, 4867, Interlagos, Capital; multa

contratual de R$6.493,70; e arcar com as despesas das obras necessárias no

importe de R$12.000,00, além de custas, honorários e demais cominações legais.

Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO
por EDITAL para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente RESPOSTA.

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será

nomeado Curador Especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presen-

te edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.

06   e   07/11

Edital de citação. Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, P rocesso nº 0004096- 69.2011.8.26.0100 (USUC 88)  
O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de S ÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Oscar Reinaldo Muller Caravellas, Edwiges Muller 
Caravellas ou Edwiges Muler Caravelas, Osvaldo Batista dos Santos, Maria Auxiliadora dos Santos, João Batista Sales, Laurides Ribeiro  
Santos Sales, Ismar, Rui Batista dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cô njuges, 
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Maria Aparecida Batista, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Jorge Luis Soares, nº 28 Parque Santa Edwiges - 32º Subdistrito Capela do Socorro - São 
Paulo SP, com área de 128,10 m², contribuinte nº 094.144.0302-7, 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.  

Grupiara Participações S.A. - CNPJ nº 06.898.197/0001-04 - NIRE nº 35300316169
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: 30/04/2018, às 16 horas, na Sede social, Avenida das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto 
A, Sala 2, Chácara Itaim, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: totalidade dos Acionistas. Mesa: Presidente: 
Otávio Augusto Rezende Carvalheira. Secretário: Carlos Eduardo Mahfuz. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 
1. As demonstrações fi nanceiras, relativas ao exercício social de 2017, publicadas no DOESP e no Jonal O Dia SP em 
29/03/2018. 1.2. Não houve a necessidade de esclarecimentos adicionais e, portanto, os acionistas dispensaram a presença 
do auditor independente. 2. Destinação do lucro líquido do exercício no valor de R$ 17.285.490,59: (i) R$ 864.274,53 
destinados à conta de reserva legal; e (ii) R$ 16.421.216,06 serão retidos e destinados à “Reserva para Investimentos em 
Projetos Minerários”. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 30/04/2018. Mesa: Otávio Augusto Rezende 
Carvalheira - Presidente, Carlos Eduardo Mahfuz. Secretário e Procurador das acionistas Reynolds Metals Exploration Inc. e 
Reynolds Metals Company, LLC. JUCESP nº 265.508/18-6 em 04.06.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Vinland Capital Management International Gestora de Recursos S.A.
CNPJ/MF nº 28.541.110/0001-80 - NIRE 3530051198-1 - (“Companhia”)

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º/10/2018
Data, Hora e Local: 1º/10/2018, às 17h, na sede social da Companhia, localizada em São Paulo/SP, na Rua Amauri, 255, 5º 
andar, Edifício Metropolitan Office, Jardim Europa, CEP 01448-000. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, 
nos termos do Artigo 124, §4º da Lei 6.404/76, e alterações posteriores (“Lei das S.A.”), em virtude da presença da acionista 
represen tando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do “Livro de Presença de 
Acionistas”. Mesa: Sr. André Laport Ribeiro, Presidente; e Sr. Ricardo José Sandoval Garcia Junior, Secretário. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre (i) a alteração do número de membros que compõem a Diretoria da Companhia; e (ii) a eleição do Sr. 
James Marcos de Oliveira como Diretor sem designação específica da Companhia. Deliberações: Colocadas as matérias em 
discussão, a acionista, sem quaisquer restrições, deliberou o quanto segue: 1. Aprovar a alteração do número de membros 
que compõem a Diretoria da Companhia, de 2 membros para 3 membros, sendo 1 Diretor de Administração, Distribuição e 
Suitability, 1 Diretor de Compliance e Risco e 1 Diretor sem designação específica, acionistas ou não, residentes no Brasil, 
eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, para um mandato de 2 anos, admitida a reeleição. Desta forma, a Cláusula 7ª e 
a Cláusula 10ª do Estatuto Social da Compa nhia passam a vigorar com a seguinte e nova redação: “Cláusula 8ª - A 
Companhia será administrada por uma Diretoria composta por 3 membros, sendo 1 Diretor de Administração, Distribuição e 
Suitability, 1 Diretor de Compliance e Risco e 1 Diretor sem designação específica, acionistas ou não, residentes no Brasil, 
eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, para um mandato de 2 anos, admitida a reeleição. (...).” “Cláusula 10ª - 

Observado o disposto na Lei nº 6.404/76, a Companhia será representada e se obrigará: (a) pela assinatura conjunta de 2 
Diretores; ou (b) pela assinatura isolada de um procurador, respeitados os limites dos poderes a ele conferidos. (...).” 
2. Aprovar a eleição de James Marcos de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 15796927 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 170.071.038-98, com escritório na Capital do Estado de São 
Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 5º andar, Edifício Metropolitan Office, Jardim Europa, CEP 01448-000, para o cargo de Diretor 
sem de signação específica da Companhia, com mandato unificado aos demais membros da Diretoria, ou seja, até 
13/12/2019, permitida a reeleição, conforme Termo de Posse assinado no Livro de Registro de Atas das Reuniões da 
Diretoria. 3. O Diretor ora eleito renuncia a qualquer remuneração pelo exercício da administração da Companhia e declara 
sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o aces so a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sis tema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, 
a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a 
presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: André Laport Ribeiro, Presidente; e 
Ricardo José Sandoval Garcia Junior, Secretário. Acionista: Vinland Participações Ltda., p. André Laport Ribeiro e James 
Marcos de Oliveira. Diretor eleito: James Marcos de Oliveira. A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. 
São Paulo/SP, 1º/10/2018. JUCESP nº 509.770/18-6 em 25/10/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CRAGEA-Companhia Regional
de Armazéns Gerais e Entrepostos Aduaneiros

CNPJ nº 44.411.353/0001-50 - NIRE: 35 300 523 393
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária/ 

Assembleia Geral Ordinária Realizada em 16/04/2018
Arquivada na JUCESP sob nº 476.187/18-7 em 04/10/2018, AGO/E na qual foram aprovados: a) Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2017; b) O não aumento do capital social e aumento da reserva de 
contingência; e c) Não houve alteração no estatuto social. Maurilio Hiromi Yoshita - Diretor-Presidente.

CRAGEA-Companhia Regional 
de Armazéns Gerais e Entrepostos Aduaneiros

CNPJ nº 44.411.353/0001-50 - NIRE: 35 300 523 393
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária/Assembleia 

Geral Ordinária Realizada em 17/04/2017
Arquivada na JUCESP sob nº 223.260/17-4 em 18/05/2017, AGO/E na qual foram aprovados: a) Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2016; e b) O não aumento do capital social e aumento da reserva de contingência. 

Maurilio Hiromi Yoshita - Diretor-Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016861-45.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a INCEL INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA, CNPJ 50.210.186/0001-81, que 
tramita neste Juízo ação iniciada por Condomínio Villaggio Torquato com o objetivo de notificá-la para no prazo de 30 
dias: (i) reparar todos os defeitos apontados na petição inicial; (ii) indenizar por todos os reparos já realizados e (iii) 
comprovar por meio de laudo assinado por engenheiro a conclusão dos serviços realizados. Encontrando-se a 
notificante em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua NOTIFICAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta. O prazo de 30 dias indicado na notificação fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei (arts. 257 e 258 do CPC). NADA MAIS.                     [07,08] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 0058140-91.2018.8.26.0100. A MMa. Juíza de Direito
da 39ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Daniela Pazzeto Meneghine Conceição, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a LÚCIA REGINA DE MORAES (CPF. 022.182.988-13), que ESCOLA NOVO EQUIPE lhe
ajuizou ação Monitória, ora em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, onde foi determinado a intimação da
executada por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito de R$34.381,94 (01/07/
2018), a ser atualizado, sob pena de multa de 10%, além de honorários advocatícios, também de 10% (art. 523,
§ 1º, do CPC), bem como penhora e avaliação de bens. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014160-88.2018.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina
Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MANOEL FRANCO DE ARAUJO, Brasileiro, CPF 765.067.544-
00, com endereço à Rua Juioana, 15, Jardim Campos, CEP 08160-100, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita
de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Banco Bradesco S/A. 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$
118.898,88, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525
do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de setembro de 2018.                                  07 e 08 / 11 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007446-46.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Bar e Lanches Promissão Ltda (CNPJ 003.773.860/0001-56) e Francisca Jacinta de Sousa Alencar (CPF 135.529.373-15), que
Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 19.480,58 (fevereiro de 2014), representada
pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n° 005.602.549. 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 honoraria 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. Não sendo contestada
a ação, os executados serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                                                                   07 e 08 / 11 / 2018.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1010028-84.2017.8.26.0011. O Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia,
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, Faz Saber a José Rogério da Silva Araújo (CPF.
316.357.458-02), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Busca e Apreensão, convertida em ação de Execução,
objetivando a quantia de R$ 30.319,46 (agosto de 2018), representada pela Cédula de Crédito Bancário -
Financiamentos para aquisição de bens e/ou serviços - CDC - PF n° 004.001.454. Estando o executado em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em
que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento)
ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado.  07 e 08 / 11 / 2018.

DECISÃO � EDITAL. Processo nº: 1090241-09.2014.8.26.0100. Classe � Assunto: Monitória - Contratos Bancários.
Requerente: ITAU UNIBANCO S.A. Requerido: Y.S. CHO � CONFECÇÕES e outro. Vistos. Tendo em vista que já
foram esgotados todos os meios hábeis para a localização dos requeridos, defiro a citação editalícia requerida às fls.
287, servindo a presente decisão como edital. Este juízo FAZ SABER a Y.S. CHO � CONFECÇÕES e YOUNG SIK CHO,
domiciliados em local incerto e não sabido, que lhes foi movida Ação Monitória movida por ITAU UNIBANCO S.A.,
alegando em síntese: os réus são devedores do saldo de R$ 61.228,33, relativo a agosto/2014, correspondente
a débitos em conta corrente não quitados. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, procedam ao pagamento da quantia especificada na petição inicial e efetuem
o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa ou apresentem embargos ao
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Na hipótese de cumprimento do mandado no prazo, a parte
ré será isenta do pagamento de custas processuais (CPC, art. 701, §1º). Caso não seja cumprido o mandado no prazo
e os embargos não sejam opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de
qualquer formalidade (CPC, art. 701, §2º), com honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito. Fica
assegurado à parte ré o exercício da faculdade estatuída no artigo 916 do CPC, na forma do art. 701, §5º do CPC.
No silêncio, os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias.          07 e 08 / 11 / 2018.
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PGR recorre contra libertação de
ex-governador do Paraná Beto Richa 

São Paulo, quarta-feira, 7 de novembro de 2018 Nacional
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A procuradora-geral da Repú-
blica, Raquel Dodge, propôs
mandado de segurança ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) con-
tra decisão do ministro Gilmar
Mendes que revoga a prisão pro-
visória do ex-governador do Pa-
raná, Beto Richa, e demais inves-
tigados da Operação Rádio Pa-
trulha nesta segunda-feira (5). A
decisão foi divulgada na terça-
feira (6).

A Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) pede que sejam
restabelecidas as ordens de pri-

são e para que Gilmar Mendes fi-
que impedido de analisar outros
pedidos de habeas corpus que
tenham como fundamento a Ar-
guição por Descumprimento de
Preceitos Fundamentais (ADPF)
444, da qual foi relator. A ADPF
444 questiona a constitucionali-
dade da condução coercitiva para
interrogatório em fase de inves-
tigação policial.

No pedido, a procuradora-
geral da República diz que Beto
Richa, ao apresentar uma petição
individual no âmbito da ADPF,

“utilizou-se de subterfúgios pro-
cessuais para, literalmente, esco-
lher o julgador que apreciaria sua
pretensão”.

Segundo Dodge, sempre que
um preso provisório entender
que sua prisão foi uma “condu-
ção coercitiva disfarçada”, vai
provocar Gilmar Mendes por ser
o relator da ADPF 444 e, sempre
que o ministro entender que a
prisão é “teratológica e manifes-
tamente ilegal”, concederá o ha-
beas corpus de ofício.

No mandado de segurança, a

PGR afirma que a decisão de Men-
des viola o devido processo legal
e o entendimento utilizado em sua
decisão acaba fazendo dele “o re-
visor direto e universal de todas
as prisões provisórias decretadas
ao redor do país”.

Na petição, a PGR requer que o
mandado de segurança, por preven-
ção, seja distribuído ao ministro Luiz
Fux, escolhido para apreciar um ou-
tro mandado de segurança do MP do
Paraná, também contra a decisão do
ministro Gilmar Mendes, favorável a
Beto Richa. (Agencia Brasil)

Primeiras mulheres da equipe de
transição devem ser nomeadas em breve
Uma nova lista de ocupan-

tes dos chamados cargos espe-
ciais de transição governamen-
tal está para sair em breve. En-
quanto as movimentações no
Centro Cultural Banco do Brasil
(CCBB), onde está sendo reali-
zada a transição no governo fe-
deral, se intensificam pouco a
pouco, novos técnicos serão
nomeados. Segundo um asses-
sor da equipe de transição, a
nova lista terá as primeiras mu-
lheres da equipe.

Uma das prováveis nomea-

das já está trabalhando no
CCBB: é a especialista em segu-
rança pública Márcia Amarílio da
Cunha Silva, tenente coronel do
Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal. Ela já participou da reu-
nião desta segunda-feira, quan-
do os trabalhos tiveram início no
local. Outras mulheres também
serão nomeadas, mas ainda não
se sabe quantas.

Com as atenções voltadas
para a primeira agenda de Jair
Bolsonaro na capital federal
após sua vitória nas urnas, o mo-

vimento de jornalistas e carros
foi menor no CCBB. No entanto,
as reuniões continuam, inclusi-
ve com a presença de Onyx Lo-
renzoni, ministro Extraordinário,
coordenador da transição.

Uma das discussões que o
grupo de transição trava é a res-
peito da fusão de ministérios. Em
meio a dúvidas e questionamen-
tos sobre fundir as pastas de
Agricultura e Meio Ambiente,
entre outras, os eixos temáticos
debatem a viabilidade e efetivi-
dade dessas fusões. Dessas reu-

niões é que sairão as informações
mais importantes que balizarão as
primeiras ações de governo do
futuro presidente da República.

Os eixos temáticos são: de-
senvolvimento regional; ciência,
tecnologia, inovação e comuni-
cação; modernização do Estado,
economia e comércio exterior;
cultura e esportes; justiça, se-
gurança e combate à corrupção;
defesa; infraestrutura; produção
sustentável, agricultura e meio
ambiente; saúde e assistência
social. (Agencia Brasil)

Em sua primeira entrevista à
imprensa, o futuro ministro da
Justiça, Sergio Moro, disse que
“não existe qualquer possibili-
dade de discriminação contra mi-
norias.” “Todos têm direito à se-
gurança pública. Crimes de ódio
são intoleráveis”, afirmou. Moro
afirmou que, se for necessário,
ele acionará a Polícia Federal
(PF) para combater esse tipo de
crime.

“Não existe nada de política
persecutória contra homossexu-
ais e outras minorias. Não existe
nada disso na mesa ou sendo
gestado; nenhuma intenção de
política discriminatória. As mino-
rias vão poder exercer seus direi-
tos livremente. Não vejo a nada
além de receios infundados”,
destacou.

Juiz responsável pela
Operação Lava Jato na primeira
instância nos últimos quatro
anos, Sergio Moro disse que acei-
tou o convite de Jair Bolsonaro
por “ver a possibilidade de reali-
zar no governo federal o que, em

Crimes de ódio
 são intoleráveis,
diz Sergio Moro

sua avaliação, não foi feito nos
últimos anos – uma forte agenda
contra a corrupção e o crime or-
ganizado”.   “Não é um projeto
de poder”, ressaltou.

Ele disse considerar seu tra-
balho na Justiça “técnico” e re-
velou que não tem “convergên-
cia absoluta” de convicções com
o presidente eleito, mas que é
possível chegar a “resultados
nas divergências”.  Entre as con-
vergências, a  defesa de flexibili-
zar a maioridade penal – para cri-
mes violentos cometidos por jo-
vens com mais de 16 anos –  e a
não progressão de pena para cri-
minosos vinculados a organiza-
ções criminosas e que cometeram
crimes de homicídio.

Moro confirmou que nomes
da Lava Jato estão sendo con-
siderados para ocupar cargos
no futuro ministério. Ele defen-
deu que o Conselho de Contro-
le de Atividades Financeiras
(Coaf) saia do Ministério da
Fazenda e vá para a Justiça.
(Agencia Brasil)

Bolsonaro reafirma, no Congresso,
compromisso com a Constituição

A cotação da moeda nor-
te-americana manteve pelo
segundo dia consecutivo a
tendência de alta, encerrando
o pregão desta terça-feira (06)
com valorização de 0,84%,
cotada a R$ 3,7582. O Banco
Central manteve a política tra-
dicional de swaps cambiais,
sem ofertas extraordinárias de
venda futura do dólar.

Dólar segue em alta pelo
segundo dia, cotado a R$ 3,75

O índice B3, da Bolsa de
Valores de São Paulo (Boves-
pa),  fechou em queda de
1,04%, com 88.668 pontos. As
ações das grandes empresas
acompanharam a baixa, com
Petrobras fechando com me-
nos 3,37%, Bradesco com
desvalorização de 1,35% e
Vale em baixa de 0,61%.
(Agencia Brasil)

Na primeira visita ao Congres-
so Nacional desde que foi eleito,
Jair Bolsonaro reafirmou seu com-
promisso com a Constituição Fede-
ral, e afirmou que todos os Poderes
da República têm o compromisso
de preservar a Carta Magna, que
completa 30 anos.

“Na democracia só existe um
norte que é o da nossa Constitui-

ção. Juntos, vamos continuar cons-
truindo o Brasil que nosso povo
merece. Temos tudo para ser uma
grande nação”, disse ao declarar
estar feliz com o retorno à Casa e
lembrar que os presentes na ses-
são ocupam cargos chaves capa-
zes de mudar o futuro da nação.

Pouco antes, o presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF),

Dias Toffoli, defendeu que, pas-
sadas as eleições, o Brasil pre-
cisa encontrar um ponto de
união em meio às diferenças.
Durante o evento, Toffoli de-
fendeu dedicação às reformas
essenciais e destacou, como
principais, as mudanças previ-
denciárias, tributárias e fiscais
e a promoção da segurança

pública.
Toffoli disse ser testemunha

de que o Congresso tem conse-
guido atualizar as leis com a vo-
tação de emendas e projetos e
assegurou que Judiciário conti-
nuará sendo moderador nas
questões fundamentais para o
país que precisarão ser apazigua-
das. (Agencia Brasil)
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PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.
com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloeiro O� cial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a 
venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento CSM 1625/2009. Da comissão da 
Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço 
de arrematação do imóvel. Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da 
responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais 
como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados apurados junto 
ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibili-
dade de ação regressiva contra o devedor principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU � cam sub-rogados no 
valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos � scais 
apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação 
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste 
edital supre eventual insucesso nas noti� cações pessoais e dos respectivos patronos.

GRANDES OPORTUNIDADES EM LEILÃO!

4ª VARA CÍVEL DO FORUM REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA/SP – 4º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóveis e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) MARTA FLORIO – (CPF 105.017.948-29), e demais interessados, expedido nos autos da ação 
Procedimento Sumário, em fase de Execução – Proc. nº 0022357-42.2012.8.26.0005 – Ajuizada por VAGNER LEAL DOS REIS (CPF 088.765.208-56). A Dra. Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Fórum Regional de São Miguel Paulista /SP, na forma 
da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro no artigo 689-A do CPC e regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, através da GOLD LEILÕES – Intermediação de Ativos Ltda. (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e 
arrematação no 1ª Praça com início no dia 12/11/2018 às 14:00h, e com término no dia 14/11/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 14/11/2018 às 14:01h, e com término no 
dia 04/12/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes no 1º, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação (Art. 692 do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) 
BEM(NS): Um Prédio, situado na Rua Antônio Olímpio, nº  555,  (antigo 567) parte  do  lote  05  da  quadra  I  na  Vila  União, no  Distrito  de  Ermelino  Matarazzo,  e  seu  terreno (designado por lote 5-B do projeto de desdobro), medindo 5,00m de frente para a referida rua, por 
30,00m da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de 150,00m2, con� nando pelo lado direito visto de fora com propriedade de Paulo Pinto de Carvalho e outros, pelo lado esquerdo com parte remanescente do lote 05, 
(designado por lote 5-A do projeto de desdobro, onde  está  edi� cado  o  Prédio  nº  551),  e  nos  fundos  com  terrenos  do  Burgo  Paulista.. Matriculado sob o nº 152.374 do 12º CRI de São Paulo. Contribuinte 113.402.0152-5. AVALIAÇÃO: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta 
mil reais), atualizado até outubro/2013, e que será atualizado até a data do eletivo leilão, conforme tabela prática do TJSP. ÔNUS: Nada consta. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BAURU/SP – 1º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) embagado (a)(s) AUTO POSTO 13 DE MAIO DE BAURU LTDA (CNPJ 46.071585/0001-31), na pessoa de seu representante legal e a EDSON 
CARLOS BORDIN (CPF 047.349.628-39) e s/m REGINA CÉLIA DE JESUS LOURENÇÃO BORDIN (CPF 056.660.418-35), bem como a Terceira Interessada BRASILMAC ADM DE BENS PRÓPRIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CNPJ 47.414.933/0001-99), 
e PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP, eventuais ocupantes dos imóveis abaixo e demais interessados, expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Processo nº 1007414-91.2015.8.26.0071 – Ajuizada por BANCO BRADESCO S/A (CNPJ 
60.746.948/0001-12). A Dra. Rossana Teresa Curioni Mergulhão, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça 
com início no dia 12/11/2018 às 14:00h, e com término no dia 14/11/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 14/11/2018 às 14:01h, e com término no dia 04/12/2018 às 14:00h, 
caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO DO(S) 
BEM(NS): LOTE 1: Matrícula 115.916 do 2º CRI de Bauru/SP: Um terreno situado no lado par do quarteirão 03 da Via de Acesso A, distante 350,00m da Avenida 01, correspondente a parte do lote 08 da quadra C do loteamento denominado Chácara São João, Bauru/SP, com área de 
1.230,75m², com ângulos internos de 90º, medindo 5,00m de frente, confrontando com a referida Via de Acesso A; 66,15m do lado direito de quem da via pública olha o imóvel, confrontando com o lote 09; do lado esquerdo partindo do alinhamento da Via de Acesso ‘A’, segue em 
direção aos fundos, na distância de 36,15m até um ponto, deste ponto, de� ete a esquerda e segue na distância de 30,00m até outro ponto, confrontando nestas duas linhas, com partes deste mesmo lote 08, deste ponto de� ete a direita e segue na distância de 30,00m até atingir os fundos 
do imóvel, e confrontando nesta linha com o lote 07, e nos fundos mede 35,00m e confronta com o lote 26. AVALIAÇÃO: R$ 53.123,46 (cinquenta e três mil, cento e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em outubro de 2018. 
ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: Conforme Av-01 – PENHORA EXEQUENDA. LOTE 2: Matrícula 115.917 do 2º CRI de Bauru/SP: Um terreno situado no lado par do quarteirão 03 da Via de Acesso A, distante 355,00m da Avenida 01, correspondente a parte do lote 08 da 
quadra C do loteamento denominado Chácara São João, Bauru/SP, com área de 180,75m², medindo 5,00m de frente e de fundos, por 36,15m de cada lado, confrontando pela frente com a referida Via de Acesso A; do lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, confron-
tando com parte deste mesmo lote 08; do lado esquerdo e nos fundos, confrontando também com parte deste mesmo lote 08. AVALIAÇÃO: R$ 9.752,25 (nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em 
outubro de 2018. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: Conforme Av-01, da citada matrícula, consta que os proprietários, deram o referido imóvel em Caução Locatícia a Brasilmac Adm de Bens Próprios e Empreendimentos Imobiliarios Ltda e na Av-2 – PENHORA EXEQUENDA. 
LOTE 3: Matrícula 115.918 do 2º CRI de Bauru/SP: Um terreno situado no lado par do quarteirão 03 da Via de Acesso A, distante 360,00m da Avenida 01, correspondente a parte do lote 08 da quadra C do loteamento denominado Chácara São João, Bauru/SP, com área de 180,75m², 
medindo 5,00m de frente e de fundos, por 36,15m de cada lado, confrontando pela frente com a referida Via de Acesso A; do lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, confrontando com parte deste mesmo lote 08; do lado esquerdo e nos fundos, confrontando também 
com parte deste mesmo lote 08. AVALIAÇÃO: R$ 9.752,25 (nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em outubro de 2018.. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: Conforme Av-01, PENHORA EXE-
QUENDA. LOTE 4: Matrícula 115.919 do 2º CRI de Bauru/SP: Um terreno situado no lado par do quarteirão 03 da Via de Acesso A, distante 365,00m da Avenida 01, correspondente a parte do lote 08 da quadra C do loteamento denominado Chácara São João, Bauru/SP, com área de 
180,75m², medindo 5,00m de frente e de fundos, por 36,15m de cada lado, confrontando pela frente com a referida Via de Acesso A; do lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, confrontando com parte deste mesmo lote 08; do lado esquerdo e nos fundos, confrontan-
do também com parte deste mesmo lote 08. AVALIAÇÃO: R$ 9.752,25 (nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em outubro de 2018. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: Conforme Av-01 – PENHO-
RA EXEQUENDA. LOTE 5: Matrícula 115.920 do 2º CRI de Bauru/SP: Um terreno situado no lado par do quarteirão 03 da Via de Acesso A, distante 370,00m da Avenida 01, correspondente a parte do lote 08 da quadra C do loteamento denominado Chácara São João, Bauru/SP, com 
área de 180,75m²², medindo 5,00m de frente e de fundos, por 36,15m de cada lado, confrontando pela frente com a referida Via de Acesso A; do lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, confrontando com parte deste mesmo lote 08; do lado esquerdo e nos fundos, 
confrontando também com parte deste mesmo lote 08. AVALIAÇÃO: R$ 9.752,25 (nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em outubro de 2018. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: Conforme AV-1 
– PENHORA EXEQUENDA. LOTE 6: Matrícula 115.921 do 2º CRI de Bauru/SP: Um terreno situado no lado par do quarteirão 03 da Via de Acesso A, distante 375,00m da Avenida 01, correspondente a parte do lote 08 da quadra C do loteamento denominado Chácara São João, 
Bauru/SP, com área de 180,75m², medindo 5,00m de frente e de fundos, por 36,15m de cada lado, confrontando pela frente com a referida Via de Acesso A; do lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, confrontando com parte deste mesmo lote 08; do lado esquerdo e 
nos fundos, confrontando também com parte deste mesmo lote 08. AVALIAÇÃO: R$ 9.752,25 (nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em outubro de 2018. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: 
Conforme Av-01 – PENHORA EXEQUENDA. LOTE 7: Matrícula 34.922 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru/SP: Um terreno situado no lado par do quarteirão 03 da Via de Acesso A, distante 380,00m da Avenida 01, correspondente a parte do lote 08 da quadra C do 
loteamento denominado Chácara São João, Bauru/SP, com área de 180,75m². Matrícula nº 115.922 do 2º CRI de Bauru/SP, medindo 5,00m de frente e de fundos, por 36,15m de cada lado, confrontando pela frente com a referida Via de Acesso A; do lado direito de quem da via públi-
ca olha para o imóvel, confrontando com parte deste mesmo lote 08; do lado esquerdo com o lote 07; e nos fundos, também com parte deste mesmo lote 08. AVALIAÇÃO: R$ 9.752,25 (nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) devidamente atualizado pela 
tabela pratica do TJSP em outubro de 2018. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: Conforme Av-01 – PENHORA EXEQUENDA. DEPOSITÁRIO: EDSON CARLOS BORDIN / REGINA CÉLIA DE JESUS LOURENÇÃO BORDIN. DEBITO DA AÇÃO: R$ 136.044,07 (setem-
bro/2018) conforme � s. 366/367. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br.
8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS/SP – 8º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) SONIA REGINA LIMA, MARCIA DO CARMO DOMINGUES DA LUZ (CPF 159.110.968-03), os coproprietários NEIDE 
DOMINGUES LIMA, MARCIA DO CARMO DOMINGUES, LUIS CARLOS DA LUZ, ARNALDO DONIZETTI DOS SANTOS, KAREN DONIZETTI SANTOS DE OLIVEIRA, JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA, e demais interessados, expedido nos autos da ação de Alienação Judicial 
de Bens – Proc. 1011416-23.2014.8.26.0562 – Ajuizada por MARINA DOMINGUES DOS SANTOS (CPF 336.130.598-51). O Dr. Dario Gayoso Júnior, Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 
do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, 
levará a público pregão de venda e arrematação na na 1ª Praça com início no dia 12/11/2018 às 14:00h, e com término no dia 14/11/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 
14/11/2018 às 14:01h, e com término no dia 04/12/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 
1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO DO(S) BEM(NS):  LOTE 1: Matrícula 78.474 do 2º CRI de Santos/SP: Chalé misto situado à Rua Pedro Ivo nº 63, com todos os seus acessórios, dependências, benfeitorias e seu respectivo terreno que é de forma triangular com 
aproximadamente 46,65m², fazendo frente para a Rua Pedro Ivo, na extensão de mais ou menos 10,20m, divisa esta que dista mais ou menos 20,60m, pelo alinhamento projetado até a Rua Professor Torres Homem, dividindo à direita na extensão de mais ou menos 13,50m, com a área 
remanescente do imóvel número 478, que fazia frente para a Rua Professor Torres Homem, e fechando o perímetro na extensão de mais ou menos 9,15m, sendo próprio municipal. Cadastrado na Prefeitura Municipal de Santos sob nº 68.017.036.000. Conforme laudo de Avaliação, 
o terreno possui 232,38m², com área construída de 92,43m². Localização: Rua Pedro Ivo n. 63 Embare, Santos SP AVALIAÇÃO: R$ 783.000,00 (Setecentos e oitenta e três mil reais) em janeiro de 2017. ÔNUS: Dos autos e da matrícula do imóvel, nada consta. As fotos e a descrições 
detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
1ª VARA CÍVEL DO FORUM REGIONAL DE ITAQUERA/SP – 1º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) MOISÉS DA SILVA GOMES (CPF 248.395.818-43) e demais interessados, expedido nos autos da ação de EX-
TINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Proc. 1023255-90.2016.8.26.0007 – Ajuizada por FABIANA XAVIER (CPF 221.028.278-01) e JOSEPHINA GIANOCARI (CPF 029.252.908-25). O Dr. Alessander Marcondes França Ramos, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Fórum Regional de 
Itaquera/SP, na forma da lei, etc... FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através 
da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br)  portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 12/11/2018 às 14:00h, e com término no dia 14/11/2018 às 14:00h, entregando-o a quem 
mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 14/11/2018 às 14:01h, e com término no dia 04/12/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito 
lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS):  Lote 1: Matrícula 2.451 do 17º CRI da Capital: Um casa e seu respectivo terreno, situado à 
Rua Henrique Mazzauti nº 169, Jardim Tietê parte do lote 8 e 9 da quadra 79, 26º Subdistrito – Vila Prudente, 6,00m de frente para a referida rua Henrique Mazzautti, por 26,00m da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma Largura da frente, encerrando a área 
de 156,00m2. Contribuinte 149.219.0014-1. ÔNUS: Dos Autos, nada consta.  AVALIAÇÃO: R$ 360.350,00 (Trezentos e sessenta mil, trezentos e cinquenta reais) junho de 2018. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal 
(www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br).
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARUERI/SP – 5º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) ELOISIO ALVES PAZ (CPF 068.243.198-21); ANA CLÁUDIA GOMES PAZ (CPF 163.743.958-08); ROMILDO GOMES DA 
SILVA (CPF 003.694.158-17) e MARIA JOSÉ DA SILVA (CPF 180.025.338-95), e demais interessados, expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  – Proc. 0044137-77.2011.8.26.0068 (068.01.2011.044137) – Ajuizada por ALZILENE NUNES SANTA-
NA MANFREDI. A Dra. ANELISE SOARES, Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e 1ª Praça com início no dia 12/11/2018 às 14:00h, 
e com término no dia 14/11/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 14/11/2018 às 14:01h, e com término no dia 04/12/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião 
em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO DO(S) BEM (NS): Lote 1: MATRÍCULA Nº 
107.319 do CRI de Barueri/SP: Um Prédio residencial e respectivo terreno, SITUADO NA Rua Guimarães Rosa, nº 499, Bairro Jardim Tupã, no Distrito de Jardim Silveira, comarca de Barueri, medindo 5,00m de frente para a Rua Guimarães Rosa, 25,00m do lado esquerdo, confrontado 
com o lote 17, 25,00m do lado direito, confrontando com o remanescente do lote nº 16, e 5,00m nos fundos, confrontando com o sistema de Recrio, encerrando uma área total de 125,00m2. Contribuinte: 23154-31-13-0070-00-000-4.  AVALIAÇÃO: R$ 191.598,60 (Cento noventa e 
um mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em outubro/2018. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: Av-2 Penhora Exequenda, e conforme AV-03 – PENHORA – em favor de Flavio Ferreira da Silva, nos autos 
Proc. Nº 00013962420145020201. Lote 2: MATRÍCULA Nº 73.598 do CRI de Barueri/SP: PARTE IDEAL (50%): Um Prédio residencial e respectivo terreno, situado à Estrada Copaíba, nº 339, Bairro Jardim Cecilia Cristina, Distrito e Município de Carapicuíba, Comarca de Barueri, 
com área total de 237,00m2, com as seguintes medidas e confrontações, mede 10,00m de frente para a referida Estrada Copaíba, do lado direito de quem da estrada olha para o lote, possui 23,00m, confrontando com o lote 03, do lado esquerdo, possui 24,50m, e confrontando com o 
lote 01 e nos fundos possui 10,00m e confronta com o lote nº 11, sendo o lote de formato irregular. Contribuinte: 23242-23-94-0312-00-000-5. AVALIAÇÃO (50%): R$ 99.631,27 (Noventa e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos), devidamente atualizado pela 
tabela pratica do TJSP, em outubro/2018. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: Av-3 Penhora Exequenda. Débito encontrado no site da PM de R$ 1.235,14 até (Maio/2018) As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal 
www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br.

7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE OSASCO/SP – 7º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) WAGNER CIBOFF (CPF 044.972.778-52), e demais interessados, expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL  – Proc. 1027840-58.2016.8.26.0405 – Ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALVORADA (CNPJ 01.129.755/0001-53). O Dr. Wilson Lisboa Ribeiro, Juiz de Direito da 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE OSASCO/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER 
que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.
br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 12/11/2018 às 14:00h, e com término no dia 14/11/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, 
� cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 14/11/2018 às 14:01h, e com término no dia 04/12/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada 
(Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula 60.636 do 1º CRI de Osasco/SP: APARTAMENTO nº 14, 1º andar, bloco A2, componente do empreendimento denominado 
RESIDENCIAL ALVORADA, situado na RUA JOÃO BATISTA MASCARENHAS DE MORAES, nº 180, na cidade de Osasco, composto de 02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e área de serviço, com a área útil de 46,65m2; área comum de 19,04 m2; área total de 65,69 m2; e fração 
ideal de 1% no terreno e nas demais coisas comuns do condomínio e uma vaga para estacionamento de um carro de passeio de porte médio. Contribuinte: 23241.23.00.0510.02.008.02. AVALIAÇÃO: R$ 192.581,14 (Cento e noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e um mil e quatorze 
centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em outubro/2018. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: Av-7 – PENHORA EXEQUENDA. DEPOSITÁRIO: EXECUTADO As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis 
no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br.

2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO/SP – 2º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóveis e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) MIRALVA ARTHUR SANTANA (CPF 053.543.098-16), bem como do credor hipotecário CAIXA ECONO-
MICA FEDERAL – CEF (CNPJ 00.360.305/0001-04) e demais interessados, expedido nos autos da ação Sumária, em fase de Execução – Proc. 0020088-10.2010.8.26.0002 (002.02.002365-2) – requerida por CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DOS PASSAROS 
(CNPJ 55.068.670/0001-31). O Dr. JOSÉ MANOEL DE MACEDO JÚNIOR, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro / SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, 
e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda 
e arrematação na 1ª Praça com início no dia 12/11/2018 às 14:00h, e com término no dia 14/11/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 14/11/2018 às 14:01h, e com término 
no dia 04/12/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo 
descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): 1) APARTAMENTO nº 01, localizado no andar térreo do EDIFÍCIO PICA-PAU, do BLOCO “K”, integrante do “RESIDENCIAL PARQUE DOS PÁSSAROS”, com entrada pela Rua Robert Bird, nº 137, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, com 
a área privativa de 55,58m2, a área comum de 5,25m2, e a área comum de garagem de 12,13m2, referente a 01 vaga para a guarda de 01 carro de passeio pequeno, em lugar indeterminado, encerrando a área construída de 72,96m2, correspondendo-lhe a uma fração de 0,13691% no 
terreno. Referido edifício foi submetido ao regime de condomínio conforme o registro feito sob nº 576 na matricula nº 108.533. Objeto de Matricula nº 302.353 – 11º CRI de Capital. BENFEITORIAS: O conjunto conta com espaço de lazer comum e segurança própria, quadra de 
esporte, salão de festas, churrasqueira e parque infantil (play Ground). Apartamento é composto por sala, dois dormitórios, hall de distribuição interna, banheiro, cozinha e área de serviços integradas. AVALIAÇÃO: R$ 244.875,92 (Duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta 
e cinco reais e noventa e dois centavos), devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP. ÔNUS: Consta da referida matricula conforme R.3 de 15/12/2000, HIPOTECA em favor de Caixa Econômica Federal. E, conforme Av.4 de 18/07/2012, PENHORA exequenda. As fotos e a 
descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1021975-96.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara da Família e Sucessões,do Foro Regional III-Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Deborah Ciocci, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER aos, Antônio Quaglio da Silva, Maria Quaglio 
da Silva, Leniza Quaglio da Silva e Simone Quaglio da Silva, 
que lhe foram proposta uma ação de AÇÃO DECLARATÓRIA 
DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFE-
TIVA POST MORTEM de Nelson Briza,alegando em síntese:o 
requerente constituiu entidade familiar com pessoa do mesmo 
sexo, Sr. VITÓRIO QUAGLIO NETO, tendo conhecido seu 
companheiro em meados do mês de dezembro de 1981. Em 
janeiro de 1987 iniciaram um relacionamento afetivo e a partir 
do ano de 1992 passaram a viver debaixo do mesmo teto, no 
imóvel situado na Rua Pedro José Pereira, número 106 - 
Saúde, mantendo união homoafetiva por mais de 20 (vinte) 
anos, ou seja, no período compreendido entre janeiro de 1987 
até meados de dezembro de 2010 quando seu companheiro 
veio a falecer, sendo que durante esse período nunca houve 
afastamento temporário do casal, permanecendo a união ao 
longo de todo o período convivido e o do objetivo de 
constituição de família. (docs. 05/06). O falecido não tinha 
filhos, assim, não deixou descendentes e muito menos 
ascendentes. Apenas os parentes colateriais, Srs. Pedrinho 
Quaglio Giglio; Thereza Quaglio Drovette; Rosa Quaglio 
aludino; Luzia Quaglio da Silva; Yolanda Quaglio de Souza e 
José Carlos Quaglio. E os réus não encontrados ANTÔNIO 
QUAGLIO DA SILVA, MARIA QUAGLIO DA SILVA, LENIZA 
QUAGLIO DA SILVA e SIMONE QUAGLIO DA SILVA. 
Encontrandose os réus em lugares incertos e não sabidos, foi 
determinada a CITAÇÃO dos mesmos, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 20 de agosto de 2018.              [07,08] 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1012848-40.2016. 8.26.0002.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível,
do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de
São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ
MENDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) GUIDO FILIPPO NIGRA, Brasileiro, RG
W260195N, CPF 022.511.998-61, que lhe foi
proposta uma ação Monitória por parte de
Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda.
S/C SINEC, objetivando informar que fica Vossa
Senhoria INTIMADO(A) do BLOQUEIO de R$
1.165,10 realizado pelo Sistema BACENJUD,
bem como do prazo de 05 (cinco) dias úteis
para impugnação, nos termos do art. 854, § 3º,
do CPC. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
25 de setembro de 2018.  07 e 08.11

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos 
da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0042148-37.2011.8.26. 
0100 (USUC 921) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, 
MM. Juíza 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) 
Fabiola (ou Fabiula) Ribeiro de Azambuja, Sibila (ou Sybilla) 
Ribeiro de Azambuja,Theophilo Cassiano de Azambuja, 
Alcir Xavier da Silva, Maria Teixeira da Silva, Iracema 
Lemos Camargo, Victorio Camargo, Joaquim de Oliveira 
Camargo, Mario de Oliveira Camargo, Cecilia Camargo 
Ferreira, Ventura Imperial, Raymundo de Oliveira Camargo, 
Daniel de Oliveira Camargo, Amélia da Rocha Brandão, 
Eduardo Ferreira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casa-
dos forem, herdeiros e/ou sucessores,que Luiz Castelucci e 
Alice Fal Castelucci,ajuizaram ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado 
na Rua João Antînio Colombo,nº23/33-
Lucrécia Distrito de Jaraguá-São Paulo SP,com área de 
351,78m², contribuinte nº188.007.0177-8,alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal.Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencio-
nados 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.      [6,7] 

Grupiara Participações S.A.
CNPJ nº 06.898.197/0001-04 - NIRE nº 35300316169
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora, Local: 19.12.2017, às 10 hs, na Sede social, na Avenida 
das Nações Unidas, 12.901, Torre Oeste, 16º andar, São Paulo/SP. Pre-
sença: Acionistas representando a totalidade do capital. Mesa: Presi-
dente: Carlos Eduardo Mahfuz, Secretário: Luciano Francisco Pacheco 
do Amaral Neto. Deliberações Aprovadas: 1. Aprovar, com base nas 
demonstrações fi nanceiras de 31.12.2016, a distribuição de dividen-
dos da conta de Reserva para Investimentos, no valor de R$ 
20,000,000.00. 2. Autorizar, portanto, que os departamentos da Com-
panhia competentes para tanto, tomem as providências necessárias 
para que o pagamento do valor total de R$ 20.000.000,00 seja efetua-
do no prazo máximo de 30 dias. Encerramento: Nada mais. São Pau-
lo, 19.12.2017. Assinaturas: Carlos Eduardo Mahfuz: Presidente da 
Mesa e Procurador das acionistas Reynolds Metals Exploration Inc. e 
Reynolds Metals Company LLC. JUCESP nº 583.703/17-3 em 
28.12.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011323-23.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 10ª Vara Civel, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS
EDUARDO PRATAVIERA, na forma da Lei, etc. Faz saber a Mariana Malheiro, RG 44.997.720-1, CPF
340.784.198-10 que, Fundação Armando Álvares Penteado, lhe ajuizou ação de Procedimento Comum,
objetivando a cobrança de R$ 8.967,08 (março/2017), referente ao Instrumento Particular de Confissão e
Dívida. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para efetuar o pagamento da
dívida no prazo de 03 dias, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento proceda-
se imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora, intime-se do prazo legal de 15 dias para
oposição de embargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu débito, a devedora poderá depositar 30% do
montante do principal e acessórios e requerer pagamento do restante em 6 parcelas mensais com juros e
correção monetária. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2018. 06 e 07/11

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1123847-57.2016.8.26.0100. O MM. Juiz
de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Daniel Serpentino, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Sun Ho In, RG Y090185-6, CPF 134.338.748-59, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda., objetivando
a cobrança de R$ 10.041,32 (junho/2016), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados
no ano letivo de 2012. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague
o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído
à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-
se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 25 de setembro de 2018.  07 e 08.11

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE
NEUZA BARBOSA MAIA, REQUERIDO POR OG BARBOSA MAIA E OUTRO - PROCESSO Nº 1082694-
78.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Aurélio Paioletti Martins Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 12/02/2017, foi
decretada a INTERDIÇÃO de NEUZA BARBOSA MAIA, CPF 223.902.418-67, diagnosticada com Demência
Vascular, Permanente, Progressiva, Adquirida, declarando-o(a) parcialmente incapaz de exercer pessoalmente
os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Maria da Graça
Barbosa Maia Diniz. 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 04 de setembro de 2017.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1009990-24.2016.8.26.0006 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Inadimplemento Requerente: Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência - Colégio
Agostiniano São José Requerido: Andréa Aprobato Defendi e outro . EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 1009990-24.2016.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro
Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WILSON DEFENDI, brasileiro, portador da cédula de identidade R.G
njº18.484.681, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.481.568-20 e ANDREA APROBATO DEFENDI, brasileira,
portadora da cédila de identidade R.G nº 20.456.593-5, inscrita no CPF/MF SOB O nº180.095.348-89, ambos
residentes e domiciliados à Rua Dona Vicentina Alegretti, nº 133, Penha de França, CEP. 03610- 030, São
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Sociedade Agostiniana de
Educação e Assitência Mantenedora do Colégio São José, alegando em síntese: Visa o requerente a
procedência da ação para o fim de condenar os requeridos a devolução do valor de R$ 17.478,89, devidamente
corrigida, referente à prestação de serviços educacionais prestados pela requerente. Encontrandose 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 (20) vinte dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de agosto de 2018. 07 e 08/11

Grupiara Participações S.A. - CNPJ nº 06.898.197/0001-04 - NIRE nº 35300316169
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: 08/01/2018, às 10 horas, Sede social, Avenida das Nações Unidas, 12.901, Torre Oeste, 16º andar, Brooklin Novo, São Paulo/SP. 
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Carlos Eduardo Mahfuz. Secretária: Caroline Takahashi Steffen. Deliberações 
Aprovadas por Unanimidade: 1. Alteração do endereço da sede social da Companhia e consequente modificação do Artigo 3° do seu Estatuto Social: “Artigo 
3º. A Grupiara Participações S.A., tem sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 14.261, Ala B, 17° andar, Conjunto A, Sala 
2, Chácara Itaim, CEP 04533-085. § Único: Por deliberação da Diretoria, poderão ser instaladas, transferidas ou extintas filiais, escritórios, agências ou 
depósitos em qualquer ponto do território nacional, ou no exterior.”. 2. Consolidar o Estatuto Social. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 
08/01/2018. Mesa: Carlos Eduardo Mahfuz: Presidente e Procurador das acionistas: Reynolds Metals Exploration Inc. e Reynolds Metals Company LLC, 
Caroline Takahashi Steffen - Secretária. JUCESP nº 82.070/18-0 em 14/02/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. 
Anexo I -  Estatuto Social - Capítulo I - Nome, Objeto, Sede e Duração - Artigo 1º: A Companhia tem a denominação de Grupiara Participações S.A. e 
reger-se-á pelo presente estatuto social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º: A Companhia tem por objeto: (a) a administração de bens próprios; 
e (b) a participação em outras sociedades, empresárias ou simples, como sócia ou acionista. Artigo 3º: A Grupiara Participações S.A., tem sede e foro na 
Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 14.261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Sala 2, Chácara Itaim, CEP 04533-085. § Único: Por deliberação 
da Diretoria, poderão ser instaladas, transferidas ou extintas filiais, escritórios, agências ou depósitos em qualquer ponto do território nacional, ou no exterior. 
Artigo 4º: O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social - Artigo 5º: O capital social, totalmente subscrito 
e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 232.648.617,38, representado por 13.167.198 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 
Único: Cada ação ordinária dará direito a um voto nas Assembleias Gerais. Artigo 6º: A Companhia poderá emitir títulos múltiplos representativos de qualquer 
número de ações, levando esses títulos à assinatura de dois diretores, sempre de acordo com a legislação vigente. Capítulo III - Da Assembleia Geral - Artigo 
7º: A Assembleia Geral constitui órgão deliberativo da Companhia, com poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e 
tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Artigo 8º: A Assembleia Geral reunir-se-á na sede social: (I) ordinariamente, 
dentro dos 4 meses seguintes ao término do exercício social para: (a) deliberar sobre as contas e demonstrativos do exercício findo, relatório dos administradores 
e Parecer do Conselho Fiscal, se o órgão estiver em funcionamento; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 
e (c) eleger os administradores e fixar a sua remuneração global; e (II) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, convocada com 
observância dos preceitos legais: (a) por qualquer dos Diretores, com a indicação da ordem do dia; (b) pelo Conselho Fiscal ou pelos acionistas, nos casos 
previstos em lei. Artigo 9º: A Assembleia Geral será instalada e presidida por um dos presentes à Assembleia. Artigo 10º: Os acionistas poderão fazer-se 
representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de 1 ano, que seja acionista, Diretor da Companhia ou advogado, nos termos do § 
1° artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Artigo 11º: Somente poderão tomar parte da Assembleia Geral os acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome, 
no livro próprio, até 3 dias antes da data da Assembleia Geral. Artigo 12º: As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos, não 
computados os votos em branco, ressalvadas as deliberações sobre matérias em relação às quais a lei preveja quorum qualificado. Capítulo IV - Da 
Administração - Artigo 13º: A Diretoria da Companhia, a quem compete administrar os negócios da Sociedade de maneira prudente e no melhor interesse 
dos acionistas, será composta de no mínimo 02 e máximo 14 diretores, acionistas ou não, residentes no País, sendo: 01 Diretor-Presidente e até 14 Diretores 
sem denominação específica, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, que, em ato próprio, poderá atribuir designação especial complementar a qualquer 
dos 14 Diretores. O mandato de todos os Diretores será sempre de 03 anos, permitidas reeleições sucessivas. § Único: Os Diretores serão investidos em 
seus cargos mediante assinatura de termo de posse no “Livro de Atas de Reuniões de Diretoria”, dentro dos 30 dias que se seguirem à sua eleição. O prazo 
de gestão estender-se-á até a investidura dos novos administradores eleitos. Artigo 14º: Em caso de vacância de cargo na Diretoria, a Assembleia Geral será 
convocada, nos 30 dias seguintes, para preencher o cargo vago, e o substituto eleito exercerá o cargo pelo prazo remanescente do mandato do substituído. 
Artigo 15º: A representação da Companhia far-se-á: (a) isoladamente por seu Diretor-Presidente; (b) por dois Diretores assinando em conjunto; (c) por um 
Diretor e um Procurador, respeitados, rigorosamente, os limites da procuração respectiva e sempre que as condições de atuação estejam expressas no 
instrumento correspondente; (d) por dois Procuradores, respeitados, rigorosamente, os limites da procuração respectiva; (e) por um Procurador, isoladamente, 
respeitados, rigorosamente, os limites da procuração respectiva e sempre que as condições de atuação isolada estejam expressas no instrumento correspondente. 
§ 1º - Constituição de Procuradores: A constituição de procuradores far-se-á pela assinatura isolada do Diretor-Presidente ou pela assinatura conjunta 
de dois Diretores. A Diretoria poderá delegar quaisquer de seus poderes, legais ou estatutários, a um ou mais mandatários, devendo o instrumento de mandato 
especificar o seu prazo de duração, que não poderá exceder ao período de 13 meses, exceção feita ao mandato judicial, que poderá ser por prazo indeterminado. 
§ 2º - Reserva para Substabelecimento: A nenhum mandatário será concedido o poder de constituir outros mandatários, exceção feita ao instituto do 
substabelecimento, sempre que autorizado no mandato original, que também obedecerá ao prazo máximo de 13 meses. § 3º - Assinatura dos Recibos de 
Valores Entregues à Companhia: Os recibos relativos a valores entregues à Companhia, inclusive Boletins de Subscrição, assim como o endosso de cheques 
para depósito em conta-corrente da Companhia e o endosso-mandato de cambiais e duplicatas para cobrança poderão ser assinados por qualquer Diretor 
isoladamente ou por qualquer Procurador com poderes para tanto. Artigo 16º: A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer de seus membros, 
e das reuniões será lavrada ata em Livro próprio, assinada pelos presentes. As reuniões serão realizadas na sede social. § Único: Os avisos de convocação 
indicarão a ordem do dia e deverão ser entregues aos membros da Diretoria com 7 dias, no mínimo, de antecedência, dispensada a observância dessa 
formalidade quando a reunião contar com a presença da totalidade dos membros da Diretoria. Os avisos serão enviados aos Diretores por fax e/ou por email. 
Artigo 17º: Compete à Diretoria: (a) praticar os atos de sua competência conferida por lei ou pelo presente estatuto; (b) fixar a orientação geral dos negócios 
da Companhia; (c) aprovar o orçamento anual da Companhia; (d) aprovar o rateio entre seus membros de remuneração global fixada pela Assembleia Geral, 
quando for o caso, e da participação da Diretoria nos lucros da Companhia; (e) convocar a Assembleia Geral; (f) declarar dividendos semestrais ou intermediários; 
(g) contratar os auditores independentes da Companhia; (h) cumprir e fazer cumprir as deliberações dos acionistas tomadas em Assembleia Geral. Artigo 
18º: É vedado aos Diretores e aos procuradores da Companhia obrigá-la em negócios estranhos ao objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em 
nome da Companhia. Capítulo V - Do Conselho Fiscal: Artigo 19º: O Conselho Fiscal, que não terá funcionamento permanente, será composto de 03 
membros efetivos e 03 suplentes, acionistas ou não, e instalar-se-á apenas nos exercícios sociais em que tal for solicitado por acionistas, por meio de 
Assembleia Geral, nos termos e condições do Artigo 161 da Lei nº 6.404/76. § 1º: O pedido de funcionamento do Conselho Fiscal poderá ser formulado em 
qualquer Assembleia, ainda que a matéria não conste do edital de convocação. § 2º: A Assembleia que receber pedido de funcionamento do Conselho Fiscal 
e instalar o órgão deverá eleger os seus membros e fixar-lhes a remuneração, observado o limite estabelecido no Artigo 162, § 3º, da Lei nº 6.404/76. § 3º: 
Cada período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na data da primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação. Capítulo VI - Do Exercício 
Social, dos Lucros e sua Distribuição - Artigo 20º: O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano civil, quando 
a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras e as submeterá à AGO, juntamente com a proposta de destinação do lucro do exercício. § Único: A 
Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, levantar balanços intercalares, distribuir dividendos intermediários e pagar juros sobre o capital próprio, 
observadas as disposições legais. Artigo 21º: Dos resultados apurados, serão, inicialmente, deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto 
de Renda e para a Contribuição Social sobre o Lucro; sendo que o lucro remanescente terá a seguinte destinação: (a) 5% para a constituição da reserva legal, 
que não excederá de 20% do capital social; a reserva legal poderá deixar de ser constituída no exercício em que seu saldo, acrescido do montante de reservas 
de capital de que trata o Artigo 182, § 1º, da Lei nº 6.404/76, exceder de 30% do capital social; (b) 25% do lucro líquido, ajustado nos termos do Artigo 202 
da Lei nº 6.404/76, serão distribuídos aos acionistas a título de dividendo obrigatório; (c) o saldo, se houver, terá o destino da “Reserva para Investimentos 
em Projetos Minerários”, observado o disposto no parágrafo primeiro deste artigo. § 1º: Reserva para Investimento em Projetos Minerários. A “Reserva para 
Investimento em Projetos Minerários” terá seu valor limitado a R$ 120.000.000,00 e destinar-se-á: (a) investimento em projetos de exploração de aproveitamentos 
minerários na investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda., nos qual a sociedade tem participação e (b) em eventuais novas oportunidades de seu interesse a 
serem constituídas. § 2º: Os sócios de comum acordo poderão decidir distribuir os lucros sociais de modo desproporcional. Artigo 22º: Salvo deliberação em 
contrário da Assembleia Geral, o dividendo será pago no prazo de até 60 dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, sempre dentro do exercício 
social. Capítulo VII - Liquidação - Artigo 23º: A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que 
estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus membros e 
fixando-lhes as respectivas remunerações. Capítulo VIII - Disposições Gerais - Artigo 24º: Os casos omissos serão regidos em conformidade com a Lei 
6.404/76, e suas alterações posteriores. Artigo 25º: Para todos os fins e efeitos, os acionistas expressamente declaram para os devidos fins de direito que 
não se encontram impedidos por lei especial a exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1043997-56.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Amor Espin, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a SONIA DALVA DA COSTA, RG:7.958.214-X, CPF:731.506.068-53; SAMARIA XAVIER DA
COSTA ,  RG:12.544.347, CPF:055.966.858-95 e MARCIA  ROBERTA DA SILVA ,  RG:44.879.245,
CPF:394.229.348-00, que PLINIO DEUS FERNANDES e sua mulher ADRIANA MARGARIDA PRESTES MAIA
FERNANDES lhes ajuizaram uma ação de Despejo por Falta de Pagamento C.C. Cobrança, objetivando a
condenação dos réus ao pagamento da quantia de R$29.179,86 em Dez./2015, a ser atualizada a data do efetivo
pagamento, referente aos débitos de aluguéis e encargos do imóvel situado à Rua Barão de Tatuí, nº 73, apto
32, São Paulo/SP; Estando os réus em lugar ignorado, expede-se edital para que 15 dias úteis, a fluir dos 30 dias
úteis supra, contestem a ação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos articulados pelas autoras.
No caso de revelia será nomeado curador especial (art.257, IV, CPC). Será o presente edital, afixado e publicado
na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de outubro de 2018.

Fupresa S/A
CNPJ 62.576.327/0001-63

Convocação para exercício de preferência na integralização de novas ações e Assembleia Geral 
Extraordinária para aumento de capital com subscrição e integralização de novas ações

Ficam os acionistas da Fupresa S/A convocados para exercerem o direito de preferência para subscrição e integralização de novas ações, nos termos do artigo 
171 da Lei 6.404/76, no prazo de 30 dias a contar do dia 06/11/2018, onde deverão manifestar por escrito o direito de preferência na sede da empresa à Avenida 
das Nações Unidas, 6.917, Pinheiros, São Paulo/SP, ficando automaticamente convocados para AGE a ser realizada no dia 10/12/2018 às 9:00 horas em primeira 
convocação e às 10:00 horas em segunda convocação com qualquer número de acionistas nos termos do artigo 125 da referida lei no endereço sede para 
deliberar sobre subscrição e integralização de novas ações. São Paulo, 01 de novembro de 2018. Antônio Carlos Alves Bevilacqua - Diretor de Operações.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES

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

JEFFERSON DE ALMEIDA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUTONOMO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/04/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE AFONSO MENDES DA SILVA E DE EDNALVA DE ALMEIDA SILVA. ANA PAULA
ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO BERNARDO DO
CAMPO, SP NO DIA (27/05/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP,
FILHA DE FRANCISCO JOSE ARAUJO E DE MARIA SANTOS CARVALHO ARAUJO.

DANILO NOGUEIRA ULBRECHT, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE REDE,
NASCIDO EM SÃO CAETANO DO SUL, SP NO DIA (09/09/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO
CANGAÍBA, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARCOS ARTUR ULBRECHT E DE ASTROGILDA NOGUEIRA
ULBRECHT. VANESSA DE FÁTIMA REIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COSTUREIRA,
NASCIDA EM CAMPOS GERAIS, MG NO DIA (04/02/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SILVÂNIO REIS GONÇALVES E DE VILMA CORREIA
GONÇALVES.

ALEXSANDRO DE JESUS SOUZA MATOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PADEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/10/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE GILDAZIO SOUZA MATOS E DE MARIA ROSA DE JESUS MATOS. NATHALIA
FEITOSA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BALCONISTA, NASCIDA EM RECIFE, PE
NO DIA (05/04/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ADEMIR FRANÇA DA SILVA E DE CLAUDIA DA SILVA FEITOSA.

GABRIELLA DOS SANTOS COELHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE
PRODUTOS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/01/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ VICENTE VIANA COELHO E DE JANISETE DOS SANTOS
COELHO. ANA CAROLINE DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE
MARKETING, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/10/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GENIVAL ALVES DE ALMEIDA E DE ALESSANDRA BARBOSA
DE SOUZA DE ALMEIDA.

FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PEDREIRO, NASCIDO EM
ASSARÉ, CE NO DIA (01/03/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE CICERO JOSÉ DA SILVA E DE MARIA DE LOURDES DA SILVA. ILDA JESUS DA SILVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/07/
1975), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOVENITA JESUS
DA SILVA.

WILSON JOSÉ DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO POLICIAL MILITAR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (21/07/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOAQUIM JOSÉ DA SILVA E DE ANA ISABEL DE CASTRO SILVA. LEILA FERREIRA DE
SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO LIDER DE LIMPEZA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (11/10/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSE POMPEU DE SOUZA E DE MARIA NEUZA FERREIRA DE SOUZA.

FRANCISCO ROGÉRIO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUTONOMO, NASCIDO
EM IGARACY, PB NO DIA (19/07/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ SEBASTIÃO NETO E DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA NETO. TALITA MICAELLE
DOS SANTOS SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA ADMINISTRATIVA, NASCIDA
EM SOBRADINHO, BA NO DIA (02/06/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOAQUIM TARGINO DE SOUSA E DE MARIA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ALTINO JOSÉ DE 
ALMEIDA E ARMINDA CONSTANTINA DE ALMEIDA, REQUERIDO POR JANAÍNA GOMES DE ALMEIDA - 
PROCESSO Nº1013160-61.2017.8.26.0008. A MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. MARILIA CARVALHO FERREIRA DE CASTRO, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 19/04/2018, 
foi decretada a INTERDIÇÃO de ALTINO JOSÉ DE ALMEIDA, RG 05.792.488.8-SSP-RJ, CPF/MF 081.237.217-49, e 
ARMINDA CONSTANTINA DE ALMEIDA, RG 11.268.425-3-SSP-RJ, CPF/MF 051.762.257-27, considerando-os 
incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil de modo geral, e nomeada como CURADORA, em caráter 
DEFINITIVO, a Sra. Janaina Gomes de Almeida. 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 26/06/2018.                    [07] 
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 2017 2016
Receitas 5.269.087,17 4.694.065,78
Deduções das Receitas (191.298,79) (168.655,00)
PIS e COFINS sobre Vendas (191.298,79) (168.655,00)

Resultado Operacional Bruto 5.077.788,38 4.525.410,78
Custos e Despesas (726.184,50) (893.939,97)
Despesas Operacionais (660.616,32) (654.863,72)

Despesas Financeiras (3.425,01) (1.228,75)

Despesas Tributárias (62.143,17) (237.847,50)

Resultado antes IRPJ e CSLL 4.351.603,88 3.631.470,81
Provisão para Imposto e CS sobre Lucro (555.754,07) (488.854,08)
Resultado Líquido 3.795.849,81 3.142.616,73

Demonstração do ResultadoBalanço Patrimonial 2017 2016

ATIVO 11.853.410,01 18.822.784,51

Ativo Circulante 1.875.175,60 4.243.251,70

Disponibilidades 1.018.499,47 802.946,10

Direitos Realizáveis a Curto Prazo 856.676,13 3.440.305,60

Ativo não Circulante 9.978.234,41 14.579.532,81

Ativo Realizável a Longo Prazo - 137.436,59

Imobilizado 9.978.234,41 14.442.096,22

Bens e Direitos em uso 3.885.665,94 3.969.845,35

Bens Imóveis 7.287.896,11 11.828.049,36

Depreciação Acumulada (1.195.327,64) (1.355.798,49)

Balanço Patrimonial 2017 2016
PASSIVO 11.853.410,01 18.822.784,51
Passivo Circulante 135.228,58 2.270.167,93
Fornecedores Nacionais 10.822,53 1.915.803,61
Obrigações Tributárias 124.406,05 127.077,65
Contas a Pagar - 227.286,67
Passivo Não Circulante - 6.346.250,54
AFAC - 6.346.250,54
Patrimônio Líquido 11.718.181,43 10.206.366,04
Capital Social 4.224.522,00 4.224.522,00
Reserva de Lucros 3.697.809,62 2.839.227,31
Apuração do Resultado 3.795.849,81 3.142.616,73

Vestax Administração e Participação S.A. - CNPJ: 14.682.864/0001-45

Demonstrações Financeiras - Exercício de 2017 e 2016

A Diretoria
Claudenir Vieira de Oliveira - Contador - CRC 1SP184145/O-1

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Consolidado dos
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Valores Expressos em Reais - R$

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Método Indireto) Consolidado 
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

Valores Expressos em Reais - R$

Blue Bird Participações S.A. - Em Recuperação Judicial - CNPJ 00.959.458/0001-72

PASSIVO 2017 2016
Circulante 100.018.425 293.334.691
Fornecedores 39.929.103 122.877.488
Empréstimos e Financiamentos 3.730.161 65.725.658
Obrigações Tributárias 40.954.491 50.778.758
Contas a Pagar 9.565.616 53.952.787
Contas a Pagar Recuperação Judicial 5.839.054 -
Não Circulante 517.510.341 285.158.691
Empréstimos e Financiamentos 36.643.458 251.814.404
Obrigações Tributárias 35.005.219 23.083.041
Contas a Pagar Recuperação Judicial 398.988.497 -
Contas a Pagar 5.195.095 5.195.095
Provisões para Contingências 41.678.073 5.066.151
Patrimônio Líquido (164.848.020) (230.194.755)
Capital Social 71.000.000 71.000.000
Reserva Legal 2.925.574 2.925.574
Prejuízos Acumulados (238.773.594) (304.120.329)
Total do Passivo 452.680.745 348.298.627

Balanços Patrimoniais Consolidados dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Valores Expressos em Reais - R$

ATIVO 2017 2016
Circulante 138.468.766 165.630.761
Caixa e Equivalentes de Caixa 11.208.592 39.881.953
Contas a Receber 55.209.308 53.433.553
Estoques 37.442.372 36.855.545
Adiantamentos 26.130.056 23.425.407
Tributos a Recuperar 7.315.101 6.344.207
Outros Créditos 1.163.338 5.690.096
Não Circulante 314.211.979 182.667.866
Cauções e Depósitos Recursais 1.735.836 1.518.765
Imposto de Renda e
 Contribuição Social Diferidos 144.293.151 -
Imobilizado 114.638.933 130.301.698
Intangível 53.544.059 50.847.403

Total do Ativo 452.680.745 348.298.627

 2017 2016
Receita Operacional Bruta 369.259.245 431.725.376
Vendas no Mercado Interno 369.259.245 431.725.376
(-) Deduções da Receita Bruta (103.644.484) (118.959.327)
Impostos Incidentes sobre Vendas (78.662.508) (90.243.625)
Devoluções e Vendas Canceladas (24.981.976) (28.715.702)
Receita Operacional Líquida 265.614.760 312.766.049
(-) Custo de Vendas (117.014.439) (265.571.371)
Resultado Operacional Bruto 148.600.321 47.194.678
(-) Despesas/Receitas Operacionais (228.270.024) (257.908.600)

Demonstrações Consolidadas de Resultados dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Valores Expressos em Reais - R$

 Capital Social Reserva Legal Resultados Acumulados Patrimônio Líquido
Patrimônio Líquido em 31.12.2015 71.000.000 2.925.574 (93.431.544) (19.505.969)
Ajustes de Conversão do Período - - 25.138 25.138
Prejuízo Líquido do Exercício - - (210.713.923) (210.713.923)
Patrimônio Líquido em 31.12.2016 71.000.000 2.925.574 (304.120.329) (230.194.754)
Prejuízo Líquido do Exercício - - (38.419.535) (38.419.535)
Compensação I.R e C.S. Diferidos com Prejuízos
 Acumulados dos exercícios de 2015 e 2016 - - 103.766.268 103.766.268
Patrimônio Líquido em 31.12.2017 71.000.000 2.925.574 (238.773.594) (164.848.020)

Atividades Operacionais 2017 2016
Lucro Líquido do Período (38.419.535) (210.713.923)
Ajustes:
Depreciações e Amortizações 16.090.845 16.037.731
Ajustes de Conversão do Período - 25.138
Compensação I.R e C.S. Diferidos com Prejuízos
 Acumulados dos exercícios de 2015 e 2016 103.766.268 -
Caixa gerado pela Atividade 81.437.578 (194.651.054)
Variações de Ativos e Passivos
Contas a Receber (1.775.755) 3.566.567
Tributos a Recuperar (145.264.045) 1.233.783
Adiantamentos (2.704.649) 15.266.708
Estoques (586.827) 131.576.202
Outros Créditos 4.526.758 (4.965.632)
Cauções e Depósitos Recursais (217.071) (176.325)
Fornecedores (82.948.385) 23.698.994
Contas a Pagar (44.387.171) 1.173.907
Contas a Pagar Recuperação Judicial 404.827.551 -
Obrigações Tributárias 2.097.910 38.622.460
Provisão para Contingências 36.611.922 3.613.841
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades 170.180.240 213.610.505
Atividades de Investimento
Recebimentos pela Venda de Ativo Imobilizado - 532.153
Aquisições do Ativo Imobilizado (428.080) (2.226)
Aquisições do Ativo Intangível (2.696.656) (309.112)
Caixa Líquido das
 Atividades de Investimentos (3.124.736) 220.815
Atividades de Financiamento
Empréstimos e Financiamentos (277.166.444) (24.026.582)
Caixa Líquido das
 Atividades de Financiamento (277.166.444) (24.026.582)
Aumento Líquido do Caixa (28.673.361) (4.846.317)
Disponibilidades: No início do exercício 39.881.953 44.728.270
No fi m do exercício 11.208.592 39.881.953
Variação das Disponibilidades
 de Caixa no período (28.673.361) (4.846.317)

Demonstrações Financeiras

 2017 2016
Despesas Administrativas (47.172.297) (41.913.990)
Despesas Comerciais (157.044.706) (156.595.916)
Resultado Financeiro Líquido (7.962.176) (43.459.987)
Depreciações e Amortizações (16.090.845) (16.037.731)
Outras Receitas/Despesas - 99.024
Resultado Operacional Líquido (79.669.703) (210.713.923)
(-) Despesas/Receitas não Operacionais 41.250.168 -
Outras Receitas/Despesas não Operacionais 41.250.168 -
Resultado Líquido do Exercício (38.419.535) (210.713.923)

As demonstrações fi nanceiras completas, contendo as
Notas Explicativas e o relatório dos auditores independentes 

encontram-se disponíveis na sede da Companhia. A Diretoria Contador Responsável - Vitor Jorge Ferreira - CRC 1SP 201.077/O-0

ADG Participações S/A
CNPJ/MF n° 09.068.301/0001-21 - NIRE n° 35300349377

Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária
Local/data/hora: Sede social em São Paulo/SP, no dia 30/04/2018, às 
11:00 horas. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do ca-
pital social. Mesa: Presidente: Mário Afonso Grunebaum; Secretário: 
André Grunebaum. Deliberações: a) tomar contas dos administrado-
res, examinar, discutir e votar as demonstrações � nanceiras; b) deli-
berar sobre a destinação do Resultado do Exercício. Deliberou sobre a 
destinação do Prejuízo Líquido do exercício apurado em 31/12/2017 
no valor de R$ 1.805.806,24 conforme segue: Transferir para a con-
ta Prejuízos Acumulados o valor total do Resultado, ou seja, o valor 
de R$ 1.805.806,24. Encerramento: Formalidades legais foram ar-
quivadas e registradas na JUCESP nº 520.214/18-3 em 31/10/2018.

Efegê Participações S/A
CNPJ/MF n° 09.068.389/0001-81 - NIRE n° 35300349385

Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária
Local/data/hora: Sede social em São Paulo/SP, no dia 30/04/2018, às 
11:00 horas. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do ca-
pital social. Mesa: Presidente: Nelson Abrão Grunebaum; Secretário: 
Eduardo Grunebaum. Deliberações: a) tomar contas dos administra-
dores, examinar, discutir e votar as demonstrações � nanceiras; b) deli-
berar sobre a destinação do resultado do exercício. Deliberou sobre a 
destinação do Prejuízo Liquido do exercício apurado em 31/12/2017 
no valor de R$ 1.808.344,69 conforme segue: Transferir para a conta 
Prejuízos Acumulados o valor total do Resultado, ou seja, o valor 
de R$ 1.808.344,69. Encerramento: Formalidades legais foram ar-
quivadas e registradas na JUCESP nº 519.923/18-2 em 31/10/2018.

MAG Participações S/A
CNPJ/MF n° 07.116.770/0001-43 - NIRE n° 35300322584

Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária
Local/data/hora: Sede social em São Paulo/SP, em 
30/04/2018, às 10:00 horas. Convocação: Dispensada. Presen-
ça: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Mário Afon-
so Grunebaum; Secretário: André Grunebaum. Deliberações: 
a) tomar contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
as demonstrações � nanceiras; b) deliberar sobre a destinação 
do Resultado do Exercício. Deliberou sobre a destinação do 
Lucro Liquido do exercício apurado em 31/12/2017 no valor 
de R$ 7.675.351,05 conforme segue: Transferido para divi-
dendos a pagar o valor R$ 2.706.597,67, conforme ata AGOE 
de 31/08/2017, transferido para o aumento de capital social R$ 
770.625,82 e constituída Reserva Legal de R$ 383.767,55 e sal-
do transferido para a conta de dividendos a pagar o valor de R$ 
3.814.360,01. Encerramento: Formalidades legais foram arqui-
vadas e registradas na JUCESP nº 488.773/18-0 em 15/10/2018.

NAG Participações S/A
CNPJ/MF n° 07.135.085/0001-64 - NIRE n° 35300322592

Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária
Local/data/hora: Sede social em São Paulo/SP, em 
30/04/2018, às 10:00 horas. Convocação: Dispensada. Pre-
sença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Nelson 
Abrão Grunebaum; Secretário: Eduardo Grunebaum. Delibera-
ções: a) tomar contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar as demonstrações � nanceiras; b) deliberar sobre a desti-
nação do Resultado do Exercício. Deliberou sobre a destinação 
do Lucro Liquido do exercício apurado em 31/12/2017 no valor 
de R$ 7.443.747,25 conforme segue: Transferido para dividen-
dos a pagar o valor de R$ 2.259.987,03, conforme ata de AGOE 
de 31/08/2017, transferido para o aumento de capital social R$ 
1.077.215,54 e constituída Reserva legal de R$ 372.187,36 e o 
saldo transferir para a conta Dividendos à pagar o valor de R$ 
3.734.357,32. Encerramento: Formalidades legais foram arqui-
vadas e registradas na JUCESP nº 488.869/18-3 em 15/10/2018.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO

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

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

LEONARDO PALOMBA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO GERENTE COMERCIAL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/11/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE MARCO ANTONIO PALOMBA E DE MARIA AVILLA PALOMBA. JAQUELINE PEREIRA DE
BARROS LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO GERENTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (03/06/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE FLAVIO CESAR
PEREIRA DE LIMA E DE LINDETE MARIA DE BARROS LIMA.

GABRIEL RIBEIRO DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ECONOMISTA, NASCIDO
EM ARAÇATUBA, SP NO DIA (13/01/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE ZENILTON RIBEIRO DE ALMEIDA E DE ANA GRACIA LONGHINI DE ALMEIDA. MELINA HELENA
PICHOTANO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM SANTA CRUZ
DAS PALMEIRAS, SP NO DIA (23/02/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA
DE ANTONIO CARLOS PICHOTANO E DE ADEMIRA SILVA PICHOTANO.

EMERSON MUKOTAKO, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO OPERÁRIO, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (27/09/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MASAKARU
MUKOTAKO E DE ELZA MUKOTAKO. SABRINA MARIA DIAS DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA,
PROFISSÃO MICROPIGMENTADORA, NASCIDA EM MANAUS, AM NO DIA (29/05/1984), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM MONTENEGRO, RS, FILHA DE MARILDA DIAS DA SILVA.

WAGNER BUENO ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CORRETOR, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (28/01/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO
PINTO ALVES E DE MERCEDES BUENO ALVES. AYLA TAVARES PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ARQUITETA E URBANISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/01/1983),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO BUENO PEREIRA E DE
MARLENE TAVARES DE MECENA.

SERGIO ROBERTO DE GODOY, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM TATUÍ, SP NO DIA (04/06/1961), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
PAULO DE GODOY E DE MARIA DE LOURDES CORRÊA DE GODOY. LUCIENE MARIA DE SOUSA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM GARANHUNS, PE NO DIA (02/
10/1967), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ NAZARIO DE SOUSA E
DE MARIA MAURICIO DE SOUSA.

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1085138-21.2014.8.26.0100. O Dr. Daniel Serpentino,
Juiz de Direito da 12ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a André
do Espírito Santo, CPF 273.909.068-47, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação
Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 59.911,25 (31.03.2016), referente
ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 7.600.136. Estando o executado em
local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se
que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela
metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecer embargos,
facultando ao executado nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando
o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento
do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao
mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do
NCPC). Será o presente, afixado e publicado. São Paulo, 25.09.2018.          B 07 e 08/11

Intimação - Prazo 20 dias Cumprimento de sentença (0014420-62.2018.8.26.0007) Processo
principal: 1024862-75.2015.8.26.0007. O Dr. Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, Juiz de
Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional VII - Itaquera. Faz Saber a Andressa Zanoni
Pereira, que nos autos da Ação Monitória, tendo como corréu Joruan Gomes Lyra, requerida
por Roberto Mendes Pinto, foi convertido o mandado de citação inicial, em execução, para
cobrança de R$ 91.980,84 (07/2018), corrigidos monetariamente, bem como a custas,
honorários e demais cominações legais. Estando os réus em lugar ignorado, expediu-se
o presente, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor acima ou
apresente bens a penhora, sob pena não o fazendo, ser acrescido de multa no percentual
de 10%, do montante da condenação (Art. 523, § 1º e 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 do prazo do edital, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o edital, afixado e publicado. São Paulo,
25.10.2018.          B 07 e 08/11

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 19 de outubro
de 2018, por parte do ITAÚ UNIBANCO S/A, com sede na Praça
Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, São
Paulo/SP, ficam INTIMADOS, EDSON ARTUR SANTUCCI, brasileiro,
casado, supervisor de vendas, RG nº 65.988.413-SSP/SP, CPF/MF
sob nº 882.746.918-49, pessoalmente, e, SUELI TERZI SILVA
SANTUCCI, brasileira, casada, aposentada, RG nº 73.228.758-SSP/
SP, CPF/MF sob nº 037.820.648-60, a efetuarem neste Oficial de
Registro de Imóveis, à Avenida Lins de Vasconcelos, nº 2.376, Vila
Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00 horas, o pagamento de
R$34.597,42 com os encargos previstos em contrato de alienação
fiduciária registrado sob nº 3na matrícula nº. 219.059,referentes à
aquisição de um apartamento sob nº 64, localizado no 6º pavimento do
empreendimento denominado Condomínio Unique Vila Prudente, situado
na Rua Ettore Ximenes, nº 300, no 26º Subdistrito – Vila Prudente. O
pagamento será efetuado no prazo de 15 dias, a contar da última
publicação deste edital; e não pago a importância devida, serão
constituídos em mora, nos termos do artigo 26 e seus parágrafos, da
Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1.997. Em virtude da não localização
dos destinatários, é feita a intimação dos mesmos por edital, publicado
por 03 (três) dias. São Paulo, 06 de novembro de 2018. Eu, Adriana
Bergamo Bianchini da Silva, Oficial Interina, a digitei, conferi e assino.

07, 08 e 09/11/18

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1024972-18.2017.8.26.0100. O Dr. Renato Acacio
de Azevedo Borsanelli, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da
Lei. Faz Saber a Rosangela Bononi, CPF 264.989.298-63, que Francisco Antonio Siqueira
Neto e Diná Aparecida Alves Siqueira, ajuizaram uma ação Execução de Título Extrajudicial,
para cobrança de R$ 5.432,51 (12/2017), referente ao débito dos aluguéis e encargos
locatícios do imóvel localizado na Alameda Jaú, nº 369, apartamento 703, São Paulo/SP.
Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03
dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros e
correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do
débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba
honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra,
para oferecer embargos, facultando a executada nesse prazo, reconhecendo o crédito do
exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e
honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de
revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelos exeqüentes (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS.          B 06 e 07/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0063202-
15.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). JULIANA NISHINA DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a Xonma Comércio Importação e Exportação Ltda, CNPJ 06.344.309/0001-85, na
pessoa de seu representante legal e a Wang Li Chia Hu, CPF 156.890.118-60 e Hu
Weimei, CPF 156.879.358-86, que nos autos da Ação Monitória, requerida por Banco
Santander (Brasil) S/A, foi convertido o mandado de citação em execução, para cobrança
de R$ 261.223,24 (agosto/2018), corrigidos monetariamente. Estando os réus em lugar
ignorado, expediu-se o presente, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
paguem o valor acima ou apresentem bens a penhora, sob pena não o fazendo, ser acrescido
de multa no percentual de 10%, do montante da condenação (Art. 523, § 1º e 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 do prazo do edital, 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 19 de outubro de 2018.          B 06 e 07/11

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0026427-74.2013.8.26.0100 (USUC 437) A Doutora Aline Aparecida de
Miranda, MM. Juíza 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) Sociedade Civil de Terrenos Cidade São Matheus, Diamantina Maria dos Santos,
Manuel Miguel dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Maria da
Glória Figueiredo Pereira, Carlos Pereira, Marcelo Souza Figueiredo e Patrícia Gonçalves
Romão Figueiredo, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio
sobre o imóvel localizado na Rua Dr. Afonso Splendore, nº 222 Cidade São Mateus - São
Paulo SP, com área de 350,00 m², contribuinte nº 150.188.0005-3, 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 06 e 07/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PROCESSO N° 1076476-34.2015.8.26.0100 - O MM. Juiz de
Direito da 11ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo,
Dr. (a) Luiz Fernando Pinto Arcuri, na forma da Lei, etc. Este Juízo FAZ SABER a
Claudete da Silva, domiciliada em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação
de locupletamento ilícito movida por Bioaccus Comércio de Produtos Terapêuticos
Ltda, alegando em síntese: é detentora de dois cheques sem fundos emitidos pela ré, que
representam dívida no valor de R$ 567,21 (Julho/2015). 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, para que prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de contestação,
sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC. No silêncio, será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. O presente
edital tem o prazo de 20 dias. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 12 de junho de 2018. 06 e 07/11

1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567

NEOPORT PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 30.854.092/0001-38 - NIRE 3530051837-3 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 9 DE OUTUBRO DE 2018
Data, Hora e Local: Aos 9 (nove) dias do mês de outubro de 2018, às 14 horas, na sede da NeoPort Participações S.A., localizada na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 2.335, 1º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01419-001 (“Companhia”). Convocação: Dispensada a convoca-
ção, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença do único acionista da Companhia. Presença: Acionista representando 
100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. Composição 
Da Mesa: Presidente: Sr. Eduardo Barbosa de Seixas, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula 
de identidade RG nº 09.376.430-6 IFP/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob nº 025.864.457-59, residente 
e domiciliado na cidade São Paulo, Estado São Paulo, Rua Surubim, número 577, 20º andar, Cidade Monções, CEP 04571-050, também na qualidade de 
Administrador Judicial da Massa Falida do Banco BVA S.A., abaixo qualificada; e Secretário: Sr. Andre Scodro de França, brasileiro, solteiro, adminis-
trador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 34.003.080-X SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 374.286.428-92, residente e domiciliado 
na cidade São Paulo, Estado São Paulo, Rua Surubim, número 577, 20º andar, Cidade Monções, CEP 04571-050. Ordem do Dia: Deliberar sobre a 
distribuição de dividendos intercalares da Companhia, referentes ao período do presente exercício social, conforme apurado em balanço patrimonial 
datado de 30 de setembro de 2018. Deliberações: Por unanimidade, foi aprovada a distribuição de dividendos intercalares, mediante utilização 
de saldo de lucros apurados no presente exercício social, no montante total de R$ 2.565.926,65 (dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, 
novecentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), com base no balanço datado de 30 de setembro de 2018, a serem distribuídos em favor 
da única acionista da Companhia, a Massa Falida do Banco BVA S.A., massa falida de sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Alameda Santos, nº 2.335, 1º andar, Cerqueira César, CEP 01419-101, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério 
da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 32.254.138/0001-03, os quais serão pagos para compensar a conta corrente mantida entre a Massa Falida do Banco 
BVA S.A. e a NeoPort Participações S.A., advinda do Contrato de Conta Corrente, assinado pelas sociedades em 30 de maio de 2018. Suspensão dos 
Trabalhos e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pedisse, 
foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, aprovada e assinada pela acionista presente. 
Mesa: Presidente: Sr. Eduardo Barbosa de Seixas e Secretário: Sr. Andre Scodro de França. Acionista: Massa Falida do Banco BVA S.A.. São Paulo - SP, 9 de 
outubro de 2018. Mesa: Eduardo Barbosa de Seixas - Presidente e Andre Scodro de França - Secretário. Administrador Judicial: Alvarez & Marsal 
Administração Judicial Ltda., Por Eduardo Barbosa de Seixas. JUCESP nº 491.414/18-3 em 18/10/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

RESUMO. 1- DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO, DATA, HORÁRIO E LOCAL:. A VENDEDORA SIMONE DE
CAMARGO SEGUI, CPF 134.345.338-00, residente e domiciliada na Rua Alameda dos Guatás nº 732, casa
09, Planalto Paulista, São Paulo/SP, FAZ SABER que a gestora oficial CHRISTOVÃO GESTÃO E
PUBLICIDADE LTDA., representada por seus leiloeiros judiciais, CHRISTOVÃO DE CAMARGO SEGUI
OAB/SP 91.529 e LUIZ CARLOS LEVOTO, inscrito na JUCESP sob o nº 942, com escritório na Av. Brigadeiro
Luís Antônio nº 388, sobreloja S 1, fone.: (11) 3115-2410 ou 3104-6646, torna público para conhecimento dos
interessados que fará realizar LEILÃO PÚBLICO do tipo Maior Lance e Oferta, nas condições que seguem:
2- LEILÃO TIPO: MAIOR LANCE OU OFERTA – Valor igual ou superior ao valor mínimo estipulado para
o imóvel. Inexistindo, poder a Vendedora, encerrado o LEILÃO, receber propostas condicionais em valores
inferiores ao do lance mínimo indicado no Edital. Tais propostas serão avaliadas pela Vendedora posteriormente
ao LEILÃO. A Vendedora não está obrigada a aceitá-las e poderá recusá-las a seu exclusivo critério e
independente de justificativa. 3- DO LANCE INICIAL: R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) na forma
ON LINE (via rede mundial de computadores). 4- DO TIPO DE DOCUMENTO: Escritura Pública de Venda
e Compra. 5- DO BEM IMÓVEL: CASA ASSOBRADADA Nº 09, localizada no “CONJUNTO
RESIDENCIAL VILLAGE DOS GUATAS”, situado na Alameda dos Guatás nº 732, na Saúde – 21º
Subdistrito. UMA CASA com área privativa coberta edificada de 79,099m², área comum coberta
edificada de 0,725m², área total construída de 79,824m², área privativa descoberta de 7,560m², área
comum descoberta de 45,861m², área total construída + descoberta de 133,245m², área do terreno
exclusivo de 86,659m², área do terreno comum de 6,674m², área do terreno total de 93,333m², fração
ideal no terreno de 11,1111%, cabendo-lhe o direito a uma vaga para automóvel de passeio em local
de uso indeterminado no estacionamento descoberto localizado no térreo. Demais informações
verificar no site do leiloeiro. MATRÍCULA 177.535 do 14º CRI/SP. CONTRIBUINTE nº 045.339.0089-
5. 6-DA OBSERVAÇÃO: Não há débitos de IPTU Exercícios Anteriores para o Contribuinte: 045.339.0089-
5. IPTU Débitos Exercício 2018: R$ 134,83 (prestação nº 10, com vencimento em 09/11/2018, conf. pesquisa
realizada no sítio da PMSP aos 30/10/2018); 7- O registro de lances prévios já se encontra aberto, bem
como na data do seu apregoamento virtual, que se dará no dia 03 de dezembro de 2018 às 14h00.
Os interessados deverão participar, virtualmente, através do endereço eletrônico: www.leilaoinvestiment.com.br.
8- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: O interessado que licitar deverá ter capacidade, autoridade e legitimidade
para assumir todas as responsabilidades e obrigações constantes no Edital de LEILÃO PÚBLICO. Para
participação de forma ON LINE, em especial, deverá o interessado efetuar cadastro prévio no site:
www.leilaoinvestment.com.br, enviar a documentação necessária e anuir às regras de participação dispostas
no site para obtenção de “login” e “senha”, o qual validará e homologará os lances em conformidade com as
disposições do Edital Público. O LEILÃO estará ancorado na Plataforma Eletrônica de Leilões:
www.leilaoinvestiment.com.br e dos Leiloeiros Oficiais LUIZ CARLOS LEVOTO e CHRISTOVÃO GESTÃO
E PUBLICIDADE LTDA., está representada por Christovão de Camargo Segui, OAB/SP 91.529. Demais
informações poderão ser sanadas pelo e-mail: contato@leilaoinvestiment.com.br ou através dos telefones:
(11) 3115-2410, 3104-6646 e 94719-5717. Edital completo e demais condições no sítio:
www.leilaoinvestment.com.br.

Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação do executado ESPOLIO DE NILCIO ALVES CORREA,
e SHIRLEY ALVES CORREA (CPF nº 028.135.308-59. O Dr. Felipe Poyares Miranda, MM Juiz de Direito
da 16º Vara Civel do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da Lei. FAZ SABER, aos que o presente
Edital de 1° e 2° Leilão/Praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que,
por esse r. Juízo processam-se os autos da ação de Cumprimento de sentença, ajuizada por CONDOMINIO
EDIFICIO GUILHERME V, Processo n° 1110732-37.2014.8.26.0100, tendo sido designada a venda do bem
abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será vendido no estado em que se encontra
e o leilão será realizado por meio eletrônico, e presencial, com fulcro nos artigos 886 a 903 do Código de
Processo Civil e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, e artigo 250 e seguintes das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br. A Praça 1ª terá início no dia
11/12/2018 às 13:00 horas e término dia 14/12/2018 às 13:00 horas onde serão aceitos lances de interessados
previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou igual ao valor
da avaliação em 1ª Praça, fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia 14/12/2018 às 13:01 horas
que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 04/02/2019, às 13:00 horas. Em segundo
leilão/praça a arrematação poderá se dar por qualquer valor, ainda que inferior a avaliação e desde que não
se trade de inferior a 70% (setenta a por cento) do valor da avaliação (atualizada pelos indices adotados pelo
TJSP desde o laudo), na forma do art. 13 do provimento CSM 1625/2009 ou de 80% (oitenta por cento) do valor
de avaliação atualizada, caso se trade de imóvel de incapaz, não sendo aceito em hipótese alguma lance vil,
de acordo com o art. 891, § único do Novo CPC. Os leilões serão conduzidos pelo Leiloeiro Público Oficial
Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n°
857. Os lances poderão ser ofertados pela lnternet, por meio do site www.allianceleiloes.com.br - Gestor
Oficial, ou de forma presencial na Rua Tabatinguera, 140, 11º andar, sala 1.114, centro/SP. Correrão pôr conta
do arrematante todas as providências necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas
com transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e tributários gerados
pelo imóvel, que sub-rogarão no preço da arrematação nos termos do parágrafo único do artigo 130 do
Código Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no
prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do praça/ciência da liberação do lance condicional,
por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com a comprovação do efetivo pagamento
do valor da arrematação e da comissão será assinado o auto de arrematação, caso não sejam efetuados os
depósitos o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente
anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção
prevista no art. 695 do CPC. O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo
prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do
bem, conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, e art. 17 do
provimento CSM 1.625/2009, por meio de deposito bancário em nome de Cláudio Sousa dos Santos – CPF
073.919.578-60, Banco Bradesco Agência: 0095, Conta Corrente: 171.261-6, não estando a referida comissão
incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação
for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a vontade do arrematante e deduzidas as despesas
incorridas. Se o leilão for diversos bens o houver mais e um laçador, terá preferência aquele que se propuser
a arremata-los todos, em conjunto, oferecendo para os bens que não tiverem lance, preço igual ao da avaliação
e, para os demais, preço igual ao maior lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido
oferecido para ele. Descrição do bem: Apartamento nº 122, do 12º andar do Edificio Guilherme V, à Rua
Herculano de Freitas, nº 51, nesta Capital no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), com a área útil de 156,76m²m,
uma área comum de 25,31m², perfazendo uma área total construída de 181,97m², correspondendo-lhe uma
fração ideal de 5,54153% do terreno todo. Contribuinte nº 010.048.0686-8, objeto da matricula 9657 do 13º
CRI/SP. Box nº 07, localizado no andar térreo do Edifício Guilherme V, à Rua Herculano de Freitas, nº 51, nesta
capital, no 34º subdistrito Cerqueira Cesar, objeto da matricula 9658 do 13º CRI/SP.  Avaliação R$ 790.000,00
(07/2018) valor da avalição será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária
do TJ/SP. Conforme Av. 7-9657 consta penhora exequenda. Do Pagamento Parcelado - Os interessados
poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail:
claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art.
895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso
(Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso
no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida
com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos
autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Adjudicação - Na hipótese
de adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão devida ao
Leiloeiro Público Oficial, que nesse caso será de 5% (cinco por cento). Remição da Execução ou Acordo -
Se o(s) executado(s), após a publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou
alienado o bem, deverão apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia comprobatória do
referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou
celebração do acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverão o(s)
executado(s) pagar a importância devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais, honorários
advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre da avaliação. A
publicação deste Edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais dos executados e dos respectivos
patronos. Dos autos, não consta recurso pendente de julgamento. Conforme cálculo de fls. 69/72 débito
exequendo é de R$ 270.631,07 em 18/10/2017. Conforme fls. 305/314 consta débitos fiscais junto a Prefeitura
do Município de São Paulo na ordem de R$ 128.585,64. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado,
na forma da Lei. São Paulo/SP, 31 de outubro de 2018. Felipe Poyares Miranda – Juiz de Direito

Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação do executado ESPÓLIO DE VICENTE FERREIRA LIMA
na pessoa de seu inventariante SILVIO FERREIRA LIMA, bem como cientificação do terceiro interessado
CONDOMINIO EDIFÍCIO CHATEU DE VINCENNES. O Dr. Felipe Poyares Miranda, MM Juiz de Direito
da 16º Vara Civel do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da Lei. FAZ SABER, aos que o presente
Edital de 1° e 2° Leilão/Praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que,
por esse r. Juízo processam-se os autos Do Cumprimento de Sentença, ajuizada por TEREZA HIDEKO
SATO HAYASHI e ou, Processo n° 1090939-44.2016.8.26.0100, tendo sido designada a venda do bem abaixo
descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será vendido no estado em que se encontra e
o leilão será realizado por meio eletrônico, e presencial, com fulcro nos artigos 886 a 903 do Código de
Processo Civil e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, e artigo 250 e seguintes das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br. A Praça 1ª terá início no dia
17/12/2018 às 13:00 horas e término dia 20/12/2018 às 13:00 horas onde serão aceitos lances de interessados
previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou igual ao valor
da avaliação em 1ª Praça, fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia 20/12/2018 às 13:01 horas
que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 06/02/2019, às 13:00 horas. Em segundo
leilão/praça a arrematação poderá se dar por qualquer valor, ainda que inferior a avaliação e desde que não
se trade de inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação (atualizada pelos indices adotados pelo
TJSP desde o laudo), na forma do art. 13 do provimento CSM 1625/2009 ou de 80% (oitenta por cento) do valor
de avaliação atualizada, caso se trade de imóvel de incapaz, não sendo aceito em hipótese alguma lance vil,
de acordo com o art. 891, § único do Novo CPC. Os leilões serão conduzidos pelo Leiloeiro Público Oficial
Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n°
857. Os lances poderão ser ofertados pela lnternet, por meio do site www.allianceleiloes.com.br - Gestor
Oficial, ou de forma presencial na Rua Tabatinguera, 140, 11º andar, sala 1.114, centro/SP. Correrão pôr conta
do arrematante todas as providências necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas
com transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e tributários gerados
pelo imóvel, que sub-rogarão no preço da arrematação nos termos do parágrafo único do artigo 130 do
Código Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no
prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do praça/ciência da liberação do lance condicional,
por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com a comprovação do efetivo pagamento
do valor da arrematação e da comissão será assinado o auto de arrematação, caso não sejam efetuados os
depósitos o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente
anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção
prevista no art. 695 do CPC. O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo
prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do
bem, conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, e art. 17 do
provimento CSM 1.625/2009, por meio de deposito bancário em nome de Cláudio Sousa dos Santos – CPF
073.919.578-60, Banco Bradesco Agência: 0095, Conta Corrente: 171.261-6, não estando a referida comissão
incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação
for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a vontade do arrematante e deduzidas as despesas
incorridas. Se o leilão for diversos bens o houver mais e um laçador, terá preferência aquele que se propuser
a arremata-los todos, em conjunto, oferecendo para os bens que não tiverem lance, preço igual ao da avaliação
e, para os demais, preço igual ao maior lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido
oferecido para ele. Descrição do bem: Apartamento nº 82, localizado no 8º andar ou 11º pavimento do Edifício
Chateau de Vincennes, situado na Rua Itapiru, nº 281, na Saúde, 21º subdistrito. Um apartamento com área
privativa de 33,69m², área comum de garagem de 22,48m², correspondendo a uma vaga para guarda de um
carro de passeio, em lugar indeterminado, sujeito a manobrista, uma área comum de paisagismo e centro de
lazer, de 17,179m², uma área no edifico de 15, 19m², totalizando uma área bruta de 88,539m², correspondendo-
lhe uma área de 20,685m², ideais ou 1,091% de participação no terreno, com uma cota de 1,091% nas despesa
gerais. Contribuinte 047.018.0128-3, objeto da matricula 175.230. Avaliação R$ 298.000,00 (06/2018), valor
que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Conforme
Av. 02/175.230, consta penhora exequenda. Do Pagamento Parcelado - Os interessados poderão apresentar
proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail:
claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art.
895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso
(Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso
no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida
com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos
autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Adjudicação - Na hipótese
de adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão devida ao
Leiloeiro Público Oficial, que nesse caso será de 5% (cinco por cento). Remição da Execução ou Acordo -
Se o(s) executado(s), após a publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou
alienado o bem, deverão apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia comprobatória do
referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou
celebração do acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverão o(s)
executado(s) pagar a importância devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais, honorários
advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre a arrematação.
A publicação deste Edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais dos executados e dos respectivos
patronos. Dos autos, não consta recurso pendente de julgamento. Segundo fls. 256/296 consta ação de
cobrança de débitos condominiais processo nº 1018708-53.2015.8.26.0003, em trâmite pela 5º Vara Cível do
Jabaquara, em que Condomínio Edifício Chateu de Vincennes move contra Espolio de Vicente Ferreira Lima
e outros, cujo valor importa em R$ 40.309,97. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma
da Lei. São Paulo/SP, 01 novembro de 2018. Felipe Poyares Miranda – Juiz de Direito

Alcoa World Alumina Brasil Ltda.
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Extrato de Alteração de Contrato Social
Publica-se o presente extrato para que seja atendido ao disposto no artigo 1.084, §§ 1º, 2º e 3º da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Códi-
go Civil Brasileiro. Data: 07 de novembro de 2018. Local das Publicações: Observados os termos do § 1º do artigo 1.152 do Código Civil Bra-
sileiro, as publicações ocorrerão nos órgãos ofi ciais da União e dos Estados onde se encontram os seguintes endereços: Sede Social: Avenida 
das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, sala 1, Chácara Itaim, São Paulo, SP, CEP 04533-085. Filiais: (i) Rodovia Poços de Cal-
das/ Andradas - s/nº - Km 10 - Parte C - Zona Rural, CEP 37719-005, Poços de Caldas, Minas Gerais; (ii) Rodovia BR 135, Avenida Engenhei-
ro Emiliano Macieira, Km 18, nº 03, Bairro Estiva, CEP 65095-604, São Luís, Maranhão; (iii) Enseada do Lago Grande de Juruti, s/nº, Porto Ca-
piranga, CEP 68.170-000, Juruti, PA. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, bem como reunião ou assem-
bleia, observados os termos dos §§ 2º e 3º do artigo 1.072 do Código Civil Brasileiro. Deliberações: As Sócias decidem unanimemente reduzir 
o capital social da Sociedade de R$ 6.824.556.570,45 (seis bilhões, oitocentos e vinte e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, qui-
nhentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos), representado por 682.455.657.045 (seiscentos e oitenta e dois bilhões, quatrocentos e 
cinquenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil e quarenta e cinco) quotas com valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) 
cada, para R$ 6.321.702.198,45 (seis bilhões, trezentos e vinte e um milhões, setecentos e dois mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e 
cinco centavos), representado por 632.170.219.845 (seiscentos e trinta e dois bilhões, cento e setenta milhões, duzentos e dezenove mil, oito-
centas e quarenta e cinco) quotas com valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) cada, por reputá-lo excessivo em relação ao objeto so-
cial, nos termos do inciso II, do artigo 1.082 do Código Civil Brasileiro, tendo ponderado os seguintes fatores para a conclusão do excesso do ca-
pital social: a) Com a fi nalização dos investimentos realizados pela Sociedade para implantação de uma unidade de extração e benefi ciamento 
de bauxita em Juruti/PA, complexo industrial que contou com a construção de uma rodovia e uma ferrovia de aproximadamente 50Km e de um 
porto para abrigar navios com capacidade de carga de até 60.000 toneladas, bem como para a expansão de sua unidade de produção de alu-
mina em São Luís/MA, que elevou sua capacidade de produção de 270.000 toneladas para 1.400.000 toneladas, a Sociedade tem apresenta-
do expressiva geração de caixa em suas operações, em grande parte devido à magnitude das despesas de depreciação relacionadas aos ativos 
antes mencionados; b) O contrato social da sociedade estabelece que as quantidades excedentes de caixa devem ser distribuídas aos sócios 
na forma de dividendos ou, inexistindo lucros distribuíveis, na forma de redução de capital; Cotejando as projeções de resultados com as neces-
sidades de investimentos apresentadas pela administração, basicamente de pequena monta já que direcionados à manutenção do parque pro-
dutivo atual, conclui-se que a Sociedade continuará a acumular caixa sem perspectiva de utilização, o que confi gura excesso de capital social, 
a justifi car a proposta de sua redução em R$ 502.854.372,00 (quinhentos e dois milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e se-
tenta e dois reais) com o cancelamento de 50.285.437.200 (cinquenta bilhões, duzentos e oitenta e cinco milhões, quatrocentas e trinta e sete 
mil e duzentas) quotas representativas do capital social da Sociedade e o pagamento de R$ 0,01 (um centavo de real) por quota cancelada a 
cada uma das sócias, na proporção de suas participações no capital social da Sociedade. 1.1. Como consequência da deliberação tomada, as 
sócias resolvem por unanimidade alterar a cláusula 6ª do Contrato Social da Sociedade, que passará a ter a seguinte nova redação: “Cláusu-
la 6ª - R$ 6.321.702.198,45 (seis bilhões, trezentos e vinte e um milhões, setecentos e dois mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e cin-
co centavos), representado por 632.170.219.845 (seiscentos e trinta e dois bilhões, cento e setenta milhões, duzentos e dezenove mil, oitocen-
tas e quarenta e cinco) quotas com valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) cada, distribuídas entre as sócias da seguinte forma:

  Valor da  % (aproximadamente) Valor do Capital
Sócia Nº de quotas quota (R$)  do Capital Social Social (R$)
Alcoa Alumínio S.A. 288.919.026.699 0,01 45,70 2.889.190.266,99
Alumina Limited do Brasil S.A. 192.612.683.682 0,01 30,47 1.926.126.836,82
Alcoa USA Holding Company 44.247.734.690 0,01 6,99 442.477.346,90
Alumina Brazil Holdings PTY Limited 29.498.489.539 0,01 4,67 294.984.895,39
Alcoa World Alumina LLC 20.860.862.422 0,01 3,30 208.608.624,22
Grupiara Participações S.A. 33.618.853.992 0,01 5,32 336.188.539,92
Butiá Participações S.A. 22.412.568.821 0,01 3,55 224.125.688,21
Total 632.170.219.845 0,01 100 6.321.702.198,45

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integra-
lização do capital social. Parágrafo Segundo: Para efeito do exercício do direito de voto e para cálculo do montante a ser distribuído a cada 
sócia, a título de dividendos, bem como para atribuição de outros direitos econômicos às quotas representativas do capital social, será con-
siderado o número de quotas detido por cada sócia, independentemente de seu valor nominal.”. Assinaturas: (ass.) Otávio Augusto Rezen-
de Carvalheira: Diretor das quotistas: Alcoa Alumínio S.A. e Grupiara Participações S.A.; (ass.) Carlos Eduardo Mahfuz: Diretor das quotistas 
Alcoa Alumínio S.A. e Grupiara Participações S.A. e Procurador da quotista Alcoa World Alumina LLC; (ass.) Luciano Francisco Pacheco do 
Amaral Neto: Procurador da quotista Alcoa USA Holding Company; (ass.) Michael Leon Schmulian: Diretor da quotista Alumina Limited do Bra-
sil S.A.; (ass.) David Dias de Sousa: Diretor das quotistas Butiá Participações S.A. e Alumina Limited do Brasil S.A. e Procurador da quotista 
Alumina Brazil Holdings PTY Limited. Testemunhas: Iracema Tereza da Silva e Ivana Guedes Brigante. Advogada: Caroline Takahashi Steffen.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1010263-09.2016.8.26.0004 Classe: Assunto: Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária Requerente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A Requerido: Nivaldo Bernardino de Lima EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30
DIAS. PROCESSO Nº 1010263-09.2016.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro
Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, etc.
...Faz saber a NIVALDO BERNARDINO DE LIRA (CPF/MF n° 647.437.564-72 e RG nº 36577207 SP) que
Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão, relativo a
veículo marca FIAT , modelo UNO MILLE 1.0 FIRE/ , ano fab./mod. 2008 / combustível GASOLINA , cor PRATA
, chassi 9BD15822786095421 , placa EBJ6144 , RENAVAM 956169708". Apreendido o bem, e estando o réu,
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 30 dias supra, requerer
a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio
do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias,
após os 30 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos
termos da lei. Nada Mais. São Paulo, 24 de outubro de 2018. 07 e 08/11

Play Projeções Ltda.
CNPJ/MF 11.110.413/0001-45 / NIRE 35223563055
Assembleia de Cotistas - Edital de Convocação

Nos termos das cláusulas 12ª e 14ª do contrato social e dos artigos 1.016 e 1.085 do Código Civil, 

12/11/2018, 10h00 e, segunda 
14/11/2018, 10h00, 

seguinte ordem do dia: 1. Exclusão do sócio Robson da Silva Guerra, por justa causa, pelos 
seguintes motivos: a) Abandono de suas funções técnicas e comerciais na Sociedade, desde 
01/07/2018. b) Concorrência desleal com a Sociedade, por si ou por meio de sua empresa 
FAST Solução Locação de Equipamentos e Serviços Audiovisuais EIRELI.  2. Ajuizamento 
de ação de responsabilidade civil para ressarcimento de danos causados à Sociedade pelo  
Sr. Robson da Silva Guerra. 

 

Ricardo Augusto de Oliveira Sacramento - 

RAP9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF nº 10.488.618/0001-04 - NIRE 35.230.982.289

Extrato da Ata de Reunião de Sócias 10 de outubro de 2018 - No dia dez 10/10/2018 às 10h, na sede da 
Sociedade, reuniram-se a totalidade do capital social da Sociedade, a saber: Spal Indústria Brasileira de Bebidas S.A., 
CNPJ 61.186.888/0001-93, representada por seus Diretores, os Srs. Neuri Amabile Frigotto Pereira, Dante Palazzo e Kaviedes 
Participações Ltda, CNPJ 09.352.780/0001-03, representada por sua Diretora Camila Lopes Amaral Westin Pereira, decidem, 
por unanimidade: 1) Redução do Capital Social no montante de R$ 50.000.000,00 por ser considerado excessivo em relação ao 
Objeto Social, com  o cancelamento de 50.000.000 de quotas; resultando, assim, no valor do Capital Social de R$ 45.000.000,00, 
dividido em 45.000.000 de quotas. 2) Alteração da Cláusula 6ª do Contrato Social da Sociedade, que, decorrido o prazo de 90 dias, 
passará a vigorar com a seguinte redação: Cláusula 6ª - O capital da Sociedade totalmente subscrito e integralizado em moeda 
corrente nacional, é de R$ 45.000.000,00, dividido em 45.000.000 de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, distribuídas 
entre os sócios da seguinte forma: (a) Spal Indústria Brasileira  de  Bebidas  S.A. possui 44.999.999  quotas, no valor total de 
R$ 44.999.999,00; (b) Kaviedes Participações Ltda., possui 01 quota, no valor total de R$ 1,00. Parágrafo Único: A 
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do 
capital social.” 3) Os sócios se comprometem, a ratificar o efetivo capital social da Sociedade, através da celebração da uma 
Alteração do Contrato Social. 4) Por fim, os sócios autorizam os administradores da Sociedade, a praticar todos os atos necessários 
relacionados à deliberações ora aprovadas. Mogi das Cruzes/SP, 10/10/2018. Sócias: Spal Indústria Brasileira de Bebidas S.A.  
- P. Neuri Amabile Frigotto Pereira e Dante Palazzo. Kaviedes Participações Ltda. - P. Camila Lopes Amaral Westin Pereira.


