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Transwolff Transportes e Turismo Ltda.
CNPJ/MF nº 58.322.512/0001-54

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em Reais)

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na 
legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as 
interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
Essas demonstrações contábeis: (i) são apresentadas em Real, que é a 
moeda funcional da Empresa. Todas as informações financeiras divulgadas 
nas demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, exceto quando 
indicado de outra forma; (ii) são preparadas com base no custo histórico, 
exceto quando indicado de outra forma, tais como certos ativos e instru-
mentos financeiros, que podem ser apresentados pelo valor justo

Balanços Patrimoniais

Ativo 2016 2015
Circulante 43.964.954 30.266.024
Caixa e equivalentes de caixa 3.467.374 5.033.918
Contas a receber 34.650.644 13.844.016
Adiantamentos 4.941.040 8.685.344
Estoques 558.904 –
Tributos a recuperar 326.596 271.038
Despesas antecipadas 20.396 2.431.708
Não circulante 33.978.162 35.801.469
Outros créditos 936.065 650.667
Imobilizado 33.025.898 35.138.856
Intangível 16.199 11.946
Total do ativo 77.943.116 66.067.493
Passivo e patrimônio líquido 2016 2015
Circulante 37.708.547 34.948.873
Fornecedores 7.856.683 8.178.436
Empréstimos e financiamentos 261.970 366.511
Locações a pagar 4.351.669 7.301.448
Obrigações trabalhistas 16.497.452 11.748.763
Obrigações tributárias 8.066.226 4.017.186
Outras contas a pagar 674.547 3.336.529
Não circulante 402.489 433.862
Fornecedores 270.000 270.000
Obrigações tributárias 2.252 33.625
Adiantamento para futuro aumento de capital 130.237 130.237
Patrimônio líquido 39.832.080 30.221.758
Capital social 30.053.000 27.500.000
Reserva de lucros 9.779.080 2.721.758
Adto para futuro aumento do capital – 463.000

39.832.080 30.684.758
Total do passivo e do patrimônio líquido 77.943.116 66.067.493

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital 
Social

Capital a 
Integralizar

Reserva 
de lucros

Adiantamento para futuro 
aumento de capital Total

Saldos em 31 de dezembro 2014 (não auditado) 1.000.000 – 1.637.625 – 2.637.625
Aumento de capital 54.000.000 (54.000.000) – – –
Integralização de capital – 26.500.000 – – 26.500.000
Adiantamento para futuro aumento de capital – – – 463.000 463.000
Lucro líquido do exercício – – 6.037.468 – 6.037.468
Distribuição de lucros – – (4.953.335) – (4.953.335)
Saldos em 31 de dezembro 2015 55.000.000 (27.500.000) 2.721.758 463.000 30.684.758
Aumento de capital – – (463.000) (463.000)
Integralização de capital – 2.090.000 – – 2.090.000
Adiantamento para futuro aumento de capital – 463.000 – – 463.000
Lucro líquido do exercício – – 27.949.777 – 27.949.777
Distribuição de lucros – – (20.892.455) – (20.892.455)
Saldos em 31 de dezembro 2016 55.000.000 (24.947.000) 9.779.080 – 39.832.080

Demonstrações do Resultado 2016 2015
Despesas antecipadas 2.411.312 (2.306.408)
Outros créditos (285.398) (158.556)

(15.550.871) (24.110.651)
Aumento/(redução) nos passivos
Fornecedores (321.753) 15.439.859
Obrigações trabalhistas 4.748.689 11.710.370
Obrigações tributárias 4.049.040 3.960.535
Outras contas a pagar (2.661.982) 3.414.766
Locações a Pagar (2.949.779) –
Parcelamentos tributários (31.373) (36.597)

2.832.841 34.488.933
Caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais 21.921.073 18.658.333

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado e intangível (4.580.620) (35.269.656)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimento (4.580.620) (35.269.656)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos (104.541) (365.530)
Integralização de capital 2.090.000 26.500.000
Distribuição de lucros (20.892.455) (4.953.335)
Adiantamento para futuro aumento de capital – 463.000
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
financiamento (18.906.996) 21.644.135

Redução do caixa e equivalentes de caixa (1.566.544) 5.032.812
Caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício 5.033.918 1.106
No final do exercício 3.467.374 5.033.918
Redução do caixa e equivalentes de caixa (1.566.544) 5.032.812

Luiz Carlos Efigênio Pacheco – Administrador
Silvia Aparecida dos Anjos – Contadora CRC: 1SP 164.306/O-7

As demonstrações financeiras completas, contendo notas explicativas e o relatório do auditor independente encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

2016 2015
Receita bruta 489.167.306 432.878.391
Deduções da receita (9.949.293) (8.761.507)
Receita operacional líquida 479.218.013 424.116.884
Custo do serviço prestado (392.709.810) (360.421.945)
Lucro bruto 86.508.204 63.694.939
Receitas e despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (41.952.845) (32.046.003)
Despesas com pessoal (2.550.355) (18.506.446)
Outras receitas e despesas 924.862 (477.877)

(43.578.339) (51.030.326)
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 881.437 445.315
Despesas financeiras (1.673.676) (3.002.540)

(792.239) (2.557.225)
Resultado antes do IRPJ e CSLL 42.137.626 10.107.388
Imposto de renda e contribuição social (14.187.849) (4.069.920)

(14.187.849) (4.069.920)
Lucro líquido do exercício 27.949.777 6.037.468

2016 2015
Lucro líquido do exercício 27.949.777 6.037.468
Ajustes que não afetam caixa
Depreciação e amortização 6.365.376 2.242.583
Resultado líquido com alienação dos 
ativos imobilizados 323.950 –

6.689.326 2.242.583
(Aumento)/redução nos ativos
Contas a receber (20.806.627) (12.821.112)
Estoques (558.904) –
Tibutos a recuperar (55.558) (139.231)
Adiantamentos 3.744.304 (8.685.344)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Transwolff Transportes e Turismo Ltda.
CNPJ/MF nº 58.322.512/0001-54

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em Reais)

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na 
legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as 
interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
Essas demonstrações contábeis: (i) são apresentadas em Real, que é a 
moeda funcional da Empresa. Todas as informações financeiras divulgadas 
nas demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, exceto quando 
indicado de outra forma; (ii) são preparadas com base no custo histórico, 
exceto quando indicado de outra forma, tais como certos ativos e instru-
mentos financeiros, que podem ser apresentados pelo valor justo

Balanços Patrimoniais

Ativo 2017 2016
Circulante 47.637.273 40.245.067
Caixa e equivalentes de caixa 2.943.114 3.467.374
Contas a receber 38.864.179 34.650.644
Adiantamentos 4.682.767 1.221.153
Estoques 211.383 558.904
Tributos a recuperar 349.487 326.596
Despesas antecipadas 586.343 20.396
Não circulante 40.832.194 37.698.049
Outros créditos 1.977.609 936.065
Partes relacionadas 6.938.000 3.719.887
Imobilizado 31.904.471 33.025.898
Intangível 12.114 16.199
Total do ativo 88.469.467 77.943.116
Passivo e patrimônio líquido 2017 2016
Circulante 47.521.424 37.708.547
Fornecedores 8.957.930 7.856.683
Empréstimos e financiamentos 10.170.491 261.970
Locações a pagar 4.349.949 4.351.669
Obrigações trabalhistas 15.423.239 16.497.452
Obrigações tributárias 6.812.491 8.066.226
Outras contas a pagar 1.807.324 674.547
Não circulante 4.571.042 402.489
Fornecedores 270.000 270.000
Provisão para demandas judiciais 1.756.345 –
Obrigações tributárias 2.544.696 2.252
Adiantamento para futuro aumento de capital – 130.237
Patrimônio líquido
Capital social 31.268.000 30.053.000
Reserva de lucros 5.109.000 9.779.080

36.377.000 39.832.080
Total do passivo e do patrimônio líquido 88.469.467 77.943.116

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital 
Social

Capital a 
Integralizar

Reserva 
de lucros

Lucros 
acumulados

Adiantamento para futuro 
aumento de capital Total

Saldos em 31 de dezembro 2015 55.000.000 (27.500.000) 2.721.758 – 463.000 30.684.758
Aumento de capital – – – – (463.000) (463.000)
Integralização de capital – 2.090.000 – – – 2.090.000
Adiantamento para futuro aumento de capital – 463.000 – – – 463.000
Lucro líquido do exercício – – 27.949.777 – – 27.949.777
Distribuição de lucros – – (20.892.456) – – (20.892.456)
Saldos em 31 de dezembro 2016 55.000.000 (24.947.000) 9.779.080 – – 39.832.080
Integralização de capital – 1.215.000 – – – 1.215.000
Lucro líquido do exercício – – – 26.373.645 – 26.373.645
Distribuição de lucros – – (4.670.079) (26.373.645) – (31.043.724)
Saldos em 31 de dezembro 2017 55.000.000 (23.732.000) 5.109.000 – – 36.377.000

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

2017 2016
Lucro líquido do exercício 26.373.645 27.949.777
Ajustes que não afetam caixa
Depreciação e amortização 6.842.119 6.365.376
Resultado líquido com alienação dos ativos 
imobilizados 628.628 323.950

Provisão para demandas judiciais 1.756.345 –
9.227.092 6.689.326

(Aumento)/redução nos ativos
Contas a receber (4.213.535) (20.806.627)
Estoques 347.522 (558.904)

As demonstrações financeiras completas, contendo notas explicativas e o relatório do auditor independente encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

2017 2016
Tibutos a recuperar (22.891) (55.558)
Adiantamentos (3.461.614) 3.547.395
Despesas antecipadas (565.947) 2.411.312
Outros créditos (1.041.544) (285.398)

(8.958.010) (15.747.780)
Aumento/(redução) nos passivos
Fornecedores 1.101.247 (321.753)
Obrigações trabalhistas (1.074.213) 4.748.689
Obrigações tributárias (1.253.735) 4.049.040
Outras contas a pagar 1.132.777 (2.661.982)
Locações a Pagar (1.720) (2.949.779)
Parcelamentos tributários 2.542.444 (31.373)

2.446.800 2.832.841
Caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais 29.089.527 21.724.163

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado e intangível (6.345.235) (4.580.620)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimento (6.345.235) (4.580.620)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partes relacionadas (3.218.113) 196.909
Empréstimos e financiamentos 9.908.521 (104.541)
Integralização de capital 1.215.000 2.090.000
Distribuição de lucros (31.043.724) (20.892.454)
Adiantamento para futuro aumento de capital (130.237) –
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
financiamento (23.268.553) (18.710.087)

Redução do caixa e equivalentes de caixa (524.260) (1.566.544)
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício 3.467.374 5.033.918

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2.943.114 3.467.374
Redução do caixa e equivalentes de caixa (524.260) (1.566.544)

Luiz Carlos Efigênio Pacheco – Administrador
Silvia Aparecida dos Anjos – Contadora CRC: 1SP 164.306/O-7

2017 2016
Receita bruta 516.839.267 489.167.306
Deduções da receita (10.405.809) (9.949.293)
Receita operacional líquida 506.433.458 479.218.013
Custo do serviço prestado (425.279.365) (392.709.810)
Lucro bruto 81.154.093 86.508.204
Receitas e despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (32.543.708) (41.952.845)
Despesas com pessoal (2.965.099) (2.550.355)
Outras receitas e despesas (1.756.345) 924.862

(37.265.153) (43.578.339)
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 2.242.466 881.437
Despesas financeiras (4.648.910) (1.673.676)

(2.406.443) (792.239)
Resultado antes do imposto de renda 
e contribuição social 41.482.497 42.137.626

Imposto de renda e contribuição social (15.108.852) (14.187.849)
(15.108.852) (14.187.849)

Lucro líquido do exercício 26.373.645 27.949.777

Demonstrações do Resultado

DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. E CONTROLADAS
CNPJ: 14.289.798/0001-48

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2017 (em milhares de reais)DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2017 (em milhares de reais)DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2017 (em milhares de reais)
BALANÇO PATRIMONIAL

Mário Múcio Eugênio Damha
Diretor-Presidente

Aline Teixeira de Souza - Contadora 
CRC 1SP280265/O-4

“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras e estão disponíveis aos acionistas na sede da Companhia”.

Controladora Consolidado
PASSIVO E PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO Nota 2017 2016 2017 2016

CIRCULANTE
Fornecedores 200 43 17.832 19.436
Parceria imobiliária - - 16.126 23.331
Contas a pagar por aquisição 
de terrenos 11 - - 20.339 1.103

Empréstimos e fi nanciamentos 12 2.477 2.240 9.809 16.523
Obrigações trabalhistas e previ-
denciárias 4 4 3.534 3.179

Obrigações tributárias 3.699 3.667 55.638 45.376
Imposto de renda e contribuição 
social a recolher 127 123 27.829 15.499

Obrigações com cessões de 
direitos creditórios 6 - - 47.609 60.917

Imposto de recolhimento diferido 14 - - 5.191 4.747
Adiantamentos de clientes 13 - - 5.833 22.111
Partes relacionadas 8 321.676 271.803 109.533 148.794
Outras contas a pagar 1.300 1.300 18.668 18.352
Total do passivo circulante 329.483 279.180 337.941 379.368
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e fi nanciamentos 12 1.476 3.687 35.769 28.173
Obrigações com cessões de 
direitos creditórios 6 - - 86.054 137.898

Imposto de recolhimento diferido 14 - - 20.245 21.026
Adiantamentos de clientes 13 - - 5.143 7.160
Provisões para perdas em 
controladas 10 137.590 23.546 2.966 182

Provisão para contingências 
trabalhistas e cíveis 21 1.113 13 15.441 10.352

Adiantamentos para futuro 
aumento de capital 9 2.442 2.442 2.442 2.442

Total do passivo não circulante 142.621 29.688 168.060 207.233
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 15.a) 201.515 9.896 201.515 9.896
Ajustes de avaliação patrimonial 15.b) 5.472 (958) 5.472 (958)
Reserva de capital 69.723 69.723 69.723 69.723
Prejuízos acumulados (11.488) - (11.488) -
Reservas de lucros 15.c) - 37.913 - 37.913
Patrimônio líquido atribuível a 
proprietários da controladora 265.222 116.574 265.222 116.574

Participação de não controla-
dores - - 2.220 268.672

Total do patrimônio líquido 265.222 116.574 267.442 385.246
TOTAL DO PASSIVO E PATRI-
MÔNIO LÍQUIDO 737.326 425.442 773.443 971.847

Controladora Consolidado
ATIVO Nota 2017 2016 2017 2016
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 3 727 306 1.809 1.387
Títulos e valores mobiliários 4 - - 3.854 19.963
Contas a receber 5 - - 139.002 152.129
Imóveis a comercializar 7 - - 231.589 214.226
Adiantamentos a fornecedores - 3 33.218 1.213
Despesas antecipadas - - 9.542 13.070
Outros créditos 84 82 1.750 519
Imposto de recolhimento diferido 14 - - 59 13
Total do ativo circulante 811 391 420.823 402.520
NÃO CIRCULANTE
Títulos e valores mobiliários 4 143 88 4.501 6.021
Contas a receber 5 - - 193.474 227.738
Imóveis a comercializar 7 - - 89.036 41.649
Parceria imobiliária - - 13.557 10.048
Partes relacionadas 8 169.164 131.301 22.860 257.713
Adiantamentos para futuro 
aumento de capital 9 66.885 53.148 3.144 3.144

Outros créditos 344 230 21.293 16.956
Imposto de recolhimento diferido 14 - - 339 117
Investimentos 10 499.979 240.284 2.266 2.506
Imobilizado - - 2.150 3.435
Total do ativo não circulante 736.515 425.051 352.620 569.327
TOTAL DO ATIVO 737.326 425.442 773.443 971.847

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
 Controladora Consolidado
 Nota 2017 2016 2017 2016
RECEITA, LÍQUIDA 16 - - 86.840 119.556
Custo dos imóveis vendidos 17 - - (36.028) (69.204)
LUCRO BRUTO - - 50.812 50.352
(DESPESAS) RECEITAS 
OPERACIONAIS
Comerciais 17 - (244) (6.681) (9.702)
Gerais e administrativas 17 (2.413) (1.585) (68.440) (42.022)
Equivalência patrimonial 10 (46.034) (23.752) (5.957) (2.273)
Outras receitas, líquidas 18 - 56 2.544 1.040
PREJUÍZO OPERACIONAL 
ANTES DO RESULTADO
 FINANCEIRO (48.447) (25.525) (27.722) (2.605)
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas fi nanceiras 19 22 121 4.835 8.549
Despesas fi nanceiras 19 (971) (4.395) (21.555) (25.862)

(949) (4.274) (16.720) (17.313)
PREJUÍZO ANTES DO 
IMPOSTO DE RENDA E DA

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (49.396) (29.799) (44.442) (19.918)
IMPOSTO DE RENDA E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 20 (5) (33) (5.088) (5.880)

PREJUÍZO LÍQUIDO DO 
EXERCÍCIO (49.401) (29.832) (49.530) (25.798)

PREJUÍZO BÁSICO E 
DILUÍDO POR AÇÃO
Média ponderada das ações 
em circulação 153.610 9.896 - -

Prejuízo básico e diluído por 
ação - R$ (0,32) (3,01) - -

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 
ATRIBUÍVEL A
Proprietários da controladora - - (49.401) (29.832)
Participação de não 
controladores - - (129) 4.034

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (49.401) (29.832) (49.530) (25.798)
OUTROS RESULTADOS 
ABRANGENTES - - - -

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL 
DO EXERCÍCIO (49.401) (29.832) (49.530) (25.798)

LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO 
ATRIBUÍVEL A
Proprietários da controladora - - (49.401) (29.832)
Participação de não controladores - - (129) 4.034

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
 Controladora Consolidado
 2017 2016 2017 2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS
Lucro (prejuízo) antes do imposto 
de renda e da contribuição social do 
exercício

(49.396) (29.799) (44.442) (19.918)

Ajustes para conciliar o prejuízo antes 
do imposto de renda e da contribuição
social com o caixa líquido aplicado nas 
atividades operacionais:
Encargos fi nanceiros sobre fi nancia-
mentos 949 3.331 1.055 6.957

Depreciação - - 240 16
Capitalização de juros - 1.714 5.337 2.536
Resultado de equivalência patrimonial 46.034 22.038 5.957 2.273
Baixa de investimento (3.381) (2.933)
Contribuições diferidas - - (1.881) (500)
Provisão para distratos - - 15.267 8.062
Provisão para riscos trabalhistas e 
cíveis 1.100 13 5.089 10.352

Provisão de juros sobre obrigações 
tributárias - 22 1.731 1.805

Baixa do valor residual do imobilizado 
e intangível - - 3.279 -

Variações em ativos e passivos:
Contas a receber - - 51.021 59.148
Imóveis a comercializar - - (21.255) (40.460)
Adiantamentos a fornecedores 3 24 (792) (501)
Despesas antecipadas - 146 3.539 6.777
Outros créditos (114) (306) (338) 22.941
Fornecedores 157 (74) (21.128) (413)
Parceria imobiliária - - (10.714) 14.991
Obrigações trabalhistas e previden-
ciárias - (2) (1.302) 944

Obrigações tributárias 27 (19) 1.588 10.072
Contas a pagar por aquisição de 
terrenos - - 17.969 (948)

Adiantamentos de clientes - - (18.296) (51.830)
Outras contas a pagar - 800 268 15.254
Caixa gerado pelas  atividades 
operacionais (4.621) (2.112) (10.741) 47.558

Pagamento de juros sobre emprésti-
mos e fi nanciamentos (895) (5.183) (5.680) (8.772)

Imposto de renda e contribuição social 
pagos 4 (22) (1.159) (999)

Caixa líquido aplicado nas ativida-
des operacionais (5.512) (7.317) (17.580) 37.787

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
DE INVESTIMENTO
Títulos e valores mobiliários (55) 8.018 18.016 42.515
Integralização de capital - - - -
Adiantamentos para futuro aumento 
de capital (13.737) (23.433) - -

Dividendos recebidos 21.140 12.799 - -
Caixa Líquido de incorporação de 
controladas 3 - 133 -

Imobilizado e intangível - - (391) -
Caixa líquido gerado pelas (aplica-
do nas) atividades de investimento 7.351 (2.616) 17.758 42.515

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
DE FINANCIAMENTO
Captação de empréstimos e fi nan-
ciamentos 1 8.300 3.458 20.837

Pagamento de empréstimos e fi nan-
ciamentos (2.029) (36.140) (5.387) (42.874)

Obrigações com cessões de direitos 
creditórios - - (65.152) (80.805)

Dividendos distribuídos - - - (5.763)
Partes relacionadas 610 35.872 67.325 20.543

Caixa líquido gerado pelas (aplica-
do nas) atividades de fi nanciamento (1.418) 8.032 244 (88.062)

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) 
DO SALDO DE CAIXA E EQUIVA-
LENTES DE CAIXA

421 (1.901) 422 (7.760)

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
No início do exercício 306 2.207 1.387 9.147
No fi m do exercício 727 306 1.809 1.387
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) 
DO SALDO DE CAIXA E EQUIVA-
LENTES DE CAIXA

421 (1.901) 422 (7.760)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Ajustes de Reservas Reserva Lucros Total da Participação Total do

Capital avaliação de de  (prejuízos) participação dos dos cotistas não patrimônio
Nota social patrimonial de lucros Capital acumulados controladores controladores líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2015 
(Reapresentado) 9.896 (958) 67.745 - - 76.683 379.279 455.962

Cessão de quotas do não controlador 
para a controladora - - - - - - (4.499) (4.499)

Ganho (perda) na variação de 
participação em controladas 8.d) - - - 69.723 - 69.723 (104.379) (34.656)

Distribuição de lucros - - - - - - (5.763) (5.763)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 15 - - - - (29.832) (29.832) 4.034 (25.798)
Compensação do prejuízo do exercício - - (29.832) - 29.832 - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 9.896 (958) 37.913 69.723 - 116.574 268.672 385.246
Aumento de capital 1 191.619 6.430 - - - 198.049 10 198.059
Efeitos da incorporação para não 
controladores - - - - - - (266.333) (266.333)

Prejuízo do exercício - - - - (49.401) (49.401) (129) (49.530)
Compensação do prejuízo do exercício - - (37.913) - 37.913 - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 201.515 5.472 - 69.723 (11.488) 265.222 2.220 267.442

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA E DE
ELEIÇÃO

Ficam convocados os associados com direito a voto do Sindicato do
Comércio Atacadista de Flores e Plantas do Estado de São Paulo-
SINCOMFLORES, CNPJ/MF-96.294.301/0001-44, com sede na Rua
Aroaba, 273, Vila Leopoldina, nesta Capital do Estado de São Paulo,
para comparecem em sua sede no próximo dia 20/12/2018, em primeira
convocação às 8h e segunda às 8h30, em assembleia-geral ordinária
e de eleição, com a seguinte ordem do dia: verificação e aprovação do
balanço e demonstrativo de resultados e prestação das contas dos
exercícios de 2016 e 2017, estando à disposição dos associados todos
os documentos legais e fiscais para exame, inclusive o parecer do
Conselho Fiscal; previsão orçamentária do exercício em curso; acerto
de débitos existentes; processos judiciais e administrativos; aplicação
da contribuição sindical nos termos do artigo 592 da CLT; mudança de
endereço; convenção coletiva; outros assuntos de interesse da
categoria, entre eles, para evitar vacância da Diretoria ou do Conselho
Fiscal, fica convocada, pelo presente edital, a eleição para Diretoria,
Conselho Fiscal e Delegado, na continuação desta mesma assembleia,
iniciando-se os trabalhos eleitorais e a votação na sede da entidade às
12h00 e encerrando-se às 18h00, devendo as chapas se inscrever
após a publicação deste edital na Secretária, das 12h às 17h00, ficando
à disposição de qualquer associado à relação das chapas registradas
no décimo primeiro dia útil e aberto o prazo para recursos, impugnações
e demais providências previstas no Regulamento Eleitoral, estando à
disposição dos associados o Estatuto Social e o Regulamento Eleitoral
para não alegarem desconhecimento. No caso de inscrição de uma
única chapa, proceder-se-á à subsequente posse dos aclamados,
dispensando-se as demais providências. Nesta assembleia, se for o
caso, será decidido a alteração do estatuto e/ou a dissolução da
entidade. São Paulo, 12/11/2018. Odair Rangel da Silva-Presidente, ou
Paulo Ricardo Galiano Farani-substituto do Presidente.

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
República Federativa do Brasil, a requerimento da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou
interessar possa que, LEANDRO ALVES DE SOUZA, brasileiro,
divorciado, administrador, RG nº 380753881-SSP/SP, CPF nº
335.337.238-52, domiciliado nesta Capital, residente na Avenida
Muzambinho nº 168, apartamento nº 12, Bloco 01, Vila Fachini, fica
intimado a purgar a mora mediante o pagamento referente a 47 (quarenta
e sete) prestações em atraso, vencidas de 16/12/2014 a 16/10/2018,
no valor de R$154.228,13 (cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e
vinte e oito reais e treze centavos), e respectivos encargos atualizado
na data de hoje no valor de R$171.342,77 (cento e setenta e um mil e
trezentos e quarenta e dois reais e setenta e sete  centavos), que
atualizado até 23/12/2018, perfaz o valor de R$216.744,36 (duzentos e
dezesseis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis
centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de mora
está nos autos, cujo financiamento foi concedido pela CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, para aquisição do imóvel localizado na
Avenida dos Ourives nº 530, apartamento nº 81, Edifício 07, Via
Condotti, integrante do Empreendimento Residencial Villaggio Romano,
na Saúde – 21° Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente
registrado sob n° 7 na matrícula nº 130.119. O pagamento haverá de
ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital,
na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às
11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir
após a última publicação deste. Fica o devedor desde já advertido de
que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o
Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da
prova do pagamento, pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter
vivos”, a averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel
em nome da fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos
do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será
levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art.
27 da mesma Lei. São Paulo, 13 de novembro de 2018. O Oficial.

14, 21 e 22/11/18

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 17 de outubro
de 2018, por parte da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com sede no
Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, na cidade de Brasília/DF,
ficam INTIMADOS, ANTONIO APARECIDO MARTIN, brasileiro, casado,
empresário, RG nº 4.156.749-3-SSP/SP, CPF/MF sob nº  098.060.088-
04, e KATIA CILENE NOVAK MARTIN, brasileira, casada, comerciante,
RG nº 22.359.942-6-SSP/SP, CPF/MF sob nº  194.344.778-08, a efetuar
neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins de Vasconcelos,
nº 2.378, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00 horas, o
pagamento de R$900.201,07com os encargos previstos em contrato
de alienação fiduciária registrado sob nº 6na matrícula nº 124.442,
referentes à aquisição de um imóvel, situado à Rua Justiniano, nº 748,
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 pessoal dos destinatários, é feita
a intimação dos mesmos por edital, publicado por 03 (três) dias. São
Paulo, 13 de novembro de 2018. Eu, Adriana Bergamo Bianchini da
Silva, Oficial Interina, a digitei, conferi e assino.      14, 21 e 22/11/18

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008669-70.2017.8.26.0053
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TROLEBUS SAO JUDAS LTDA, CNPJ 04.877.235/
0001-17, TROLEBUS PAULISTANO LTDA, CNPJ 04.877.201/0001-22, TROLEBUS
CIDADE TIRADENTES LTDA, CNPJ 04.885.680/0001-29 e CONSÓRCIO TRÓLEBUS
ARICANDUVA LTDA, CNPJ 05.065.744/0001-08, na pessoa de seus Representantes
Legais e a WAGNER DE ALMEIDA VIEIRA, CPF 033.246.737-63, que lhes foi proposta
uma ação de Procedimento Comum por parte de SPTRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE
S.A., objetivando o pagamento do valor de R$ 23.725,18 (válido para outubro/2012),
atualizado a contar do desembolso, acrescido de juros de mora a partir da citação, custas
e despesas processuais e verba honorária.. Encontrando-se os réus em lugar incerto e
não sabido, foi determinada 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,
apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis,
caso em que será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC), presumindo se
verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, 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 outubro de 2018.          B 13 e 14/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004614-18.2018.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). DANISA DE OLIVEIRA MONTE MALVEZZI, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Vivaldino Moreira dos Santos, CPF 837.913.708-63, que nos autos de
Cumprimento de Sentença, requerida por Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/
A, foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Top
Cargo Transportes Ltda, CNPJ 05.658.881/0001-56, objetivando integrar seu sócio
Vivaldino Moreira dos Santos, no polo passivo da presente ação, possibilitando-se, assim,
o alcance de bens, os quais garantirão o débito em litígio. Estando o requerido em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste e requeira as provas cabíveis, sendo nomeado curador especial em caso
de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). . Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
30 de outubro de 2018.          B 13 e 14/11
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007891-
24.2018.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII
- Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) EVERALDO CELESTINO DOS SANTOS, RG: 20.896.289x, CPF:
173.435.258-24, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por ESPÓLIO DE RUBENS MONTON COIMBRA. 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$ 18.058,19 devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de outubro de
2018.          B 14 e 15/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012243-42.2017.8.26.0008
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de
São Paulo, Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GABRIEL
CARIDADE LUIZ, Brasileiro, Solteiro, Gerente, CPF 457.328.958-50, que lhe foi proposta
uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Bradesco Leasing S/A
Arrendamento Mercantil, alegando em síntese: O autor firmou com o réu Contrato de
Arrendamento Mercantil nº 001.367.368-0, celebrado em 05/02/2015, por meio do qual o
autor arrendou ao réu o veículo marca Renault, modelo Máster EX Vitre L3 H2, cor prata,
ano/modelo 2014/2015, chassi 93YMAF4MEFJ547612. O veículo foi entregue ao réu em
05/02/2017, ocorreu que o réu deixou de cumprir com o pactuado deixando de pagar as
prestações 20 a 27 relativas às contraprestações do contrato e 20 a 27 relativas ao VRG,
resultando em um débito em aberto de R$85.061,26, atualizado em agosto/2017.
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 01 de novembro de 2018.          B 14 e 15/11

União Química Farmacêutica Nacional S.A.
CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 (Matriz) - NIRE 35.300.006.658

Ata da Reunião da Diretoria Realizada em 29 de Agosto de 2018
(Lavrada na forma de Sumário, conforme autorizado pelo artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76)

Data, Hora e Local: 29 de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede social da União Química Farmacêutica Nacional S.A. (“Companhia” ou  
“União Química”), localizada na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 90, Centro, na Cidade de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo. Convocação: 
Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da diretoria da Companhia. Presença: 
Presentes todos os membros da diretoria da Companhia. Composição da Mesa: Presidida pelo Sr. Fernando de Castro Marques e Secretariada pela 
Dra. Juliana Olivia F. L. S. Martins. Ordem do Dia: Termo de Posse dos Diretores eleitos na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de agosto 
de 2018. Deliberações: Dando início aos trabalhos da presente Reunião de Diretoria, em cumprimento o artigo 149, § 1º da Lei 6.404/76, tomaram 
posse os Diretores eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de agosto de 2018: (i) Sr. Fernando de Castro Marques, brasileiro, 
casado, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 6.710.720-5 SSP/SP e CPF/MF nº 662.966.768-91, com endereço comercial na Avenida 
Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, São Paulo, SP, CEP 05676-120, para o cargo 
de Diretor-Presidente da Companhia; (ii) Sr. José Luiz Junqueira Simões, brasileiro, solteiro, cientista da computação, portador da Cédula de 
Identidade RG nº M-7.670.775 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 694.169.826-87, com endereço comercial na Avenida Magalhães de Castro, 
nº  4.800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, São Paulo, SP, CEP 05676-120, para o cargo de Diretor  
Vice-Presidente da Companhia; (iii) Sra. Paula Melo Suzana Gomes, brasileira, casada, engenheira química e de alimentos, portadora da cédula de 
identidade RG nº 3794779 e inscrita no CPF/MF sob nº 906.000.371-34, com endereço comercial na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800,  
16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, São Paulo, SP, CEP 05676-120, para o cargo de Diretora Vice-Presidente da 
Companhia; (iv) Sr. Alexandre Guilherme Marques Pinto, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 29.621.178-3 
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 289.910.098-08, com endereço comercial na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, Conjuntos 
161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, São Paulo, SP, CEP 05676-120, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; 
(v) Sr. Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 18.922.819 SSP/SP e inscrito 
no CPF/MF sob o nº 116.521.868-24, com endereço comercial na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício 
Continental Tower, Cidade Jardim, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, firmando os respectivos Termos 
de Posse (documentos 01 a 05), que ficarão arquivados na Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer 
uso da palavra, foram os trabalhos suspensos por tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por 
unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos integrantes da mesa. Embu-Guaçu, 29 de agosto de 2018. Mesa: Fernando de Castro 
Marques - Diretor-Presidente; Juliana Olivia F. L. S. Martins - Secretária. Membros da Diretoria: Fernando de Castro Marques - Diretor-Presidente; 
José Luiz Junqueira Simões - Diretor; Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire - Diretor; Alexandre Guilherme Marques Pinto - Diretor.  
Diretores Eleitos: Fernando de Castro Marques; José Luiz Junqueira Simões; Paula Melo Suzana Gomes; Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire; 
Alexandre Guilherme Marques Pinto. JUCESP nº 463.113/18-4 em 28/09/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003317-55.2016.8.26.0704 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima
Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao IVO VENTURA, CPF 230.660.169-00, e UNIC
REPRESENTAÇÕES LTDA. ME, CNPJ 00.739.625/0001-70, na pessoa do seu representante legal que o
Banco Bradesco S/A ajuizou-lhes Ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 57.534,16,
atualizado até 23/06/2011, referente a Cédula de Crédito Bancário nº 9.006.232. Estando os executados em
lugar ignorado e incerto, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, do arresto sobre o valor bloqueado de R$
5.110,08, Junto ao BANCO BRADESCO da conta de Ivo Ventura, e junto ao DETRAN através do sistema
RENAJUD, das motocicletas, a) Marca HONDA, modelo PCX 150, ano 2014, placas FTU-4668 e b) Marca
HONDA, modelo CG 150 CARGO/ESD, ano 2014, placas FVX-1660, de propriedade do executado UNIC
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME e a CITAÇÃO para que em 03 dias, paguem a dívida que deverá
ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente,
arbitrados em 10%; em caso de pagamento integral, essa verba honorária será reduzida pela metade, e
querendo ofereça embargos no prazo de 15 dias, facultando-lhes nesse prazo, reconhecendo o crédito dos
exequentes, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, requerer
que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas e juros de 1% ao mês. A opção de
parcelamento importará renúncia ao direito de opor embargos. Os prazos começarão a fluir, após os 20 dias
supra, sob pena de conversão dos arrestos em penhora. Na ausência de embargos, o executado será considerado
revel, sendo-lhes nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da
lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de outubro de 2018. 13 e 14/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1132921-38.2016.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA DI STASI
GANTUS ENCINAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSE CARLOS NUNES, Brasileiro, CPF
131.870.858-30, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Mercabenco Mercantil e Administradora
de Bens e Consórcios LTDA, alegando em síntese: o réu aderiu ao Grupo de Consórcio identificado pela sigla
V17 (atualmente Grupo 11098), através da Cota 263, administrado pela autora, através da Cessão de Direitos
e Obrigações do Cedente Adail Gomes Tinoco Manes, sendo-lhe concedido crédito mediante garantia por
alienação fiduciária, conforme contrato firmado entre as partes em 11/06/2002; estando o réu inadimplente com
as obrigações, restando saldo devedor de R$ 52.211,79, a autora propôs a presente ação para cobrança do
respectivo valor. 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, efetue o
pagamento da quantia acima, devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios
correspondentes a 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo
701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o determinado no prazo. Caso
não cumpra o determinado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título
executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. No 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 18 de outubro de 2018. 14 e 15/11

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0057832-55.2018.8.26.0100. A Dra. Celina Dietrich e
Trigueiros Teixeira Pinto, Juíza de Direito da 15ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz
Saber a Maria Cristina Leite da Silva CPF: 091.122.368-10, que Associação Nóbrega de Educação e Assistência
Social - Colégio São Luis CNPJ: 33.544.370/0014-63 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum,
sendo julgada procedente e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 54.674,85 (Abril/2018), ora em
fase de Cumprimento de Sentença. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora,
sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC),
quando serão penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação.
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo/SP, 01/10/2018. 14 e 15/11

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº0005283-26.2013.8.26.0009 A MM.Juíza de Direito da 1ªVara Cível, do 
Foro Regional IX-Vila Prudente,Estado de São Paulo,Dra.Fabiana Pereira Ragazzi,na forma da Lei, etc. FAZ SABER a AILTON DA 
SILVA,Brasileiro,RG 5225767,CPF 533.161.778-68,que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Conjunto 
Residencial Jardim Centenário,alegando em síntese que o requerido tornouse inadimplente quanto a cotas condominiais referen-
tes ao ao apartamento nº 204 do Conjunto Residencial Jardim Centenário, localizado à Rua Nova brasília nº 287, bloco 08, de 
junho a dezembro/2003; janeiro a dezembro/2004; janeiro e fevereiro/2005, perfazendo um total de R$11.262,21, aos 10/02/2013. 
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 15 de outubro de 2018.     [14,21] 
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Aos 19 (DEZENOVE) dias do mês de Setembro do ano de 2018 (Dois Mil e Dezoito), nesta cidade de
São Paulo, Capital, em diligência à Rua Gomes de Carvalho nº 1510, 1º andar, conjunto 12, sala 04,
onde a chamado vim e perante mim, Juliana Leandro, escrevente notarial do Cartório do 15º Tabelião de
Notas desta Capital, Bel. João Roberto de Oliveira Lima, compareceram partes entre si, justas e con-
tratadas, a saber: Galvão Engenharia S.A. – Em Recuperação Judicial, pessoa jurídica de direito pri-
vado, com sede na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho nº 1510, 1º andar, con-
junto 12, sala 04, Vila Olímpia (CEP: 04547-005), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.340.937/0001-79,
registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.180.712, com seu es-
tatuto social alterado e consolidado por instrumento datado de 23/07/2018, registrado na Junta Comerci-
al do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 379.419/18-0, em sessão de 08/08/2018, neste ato, repre-
sentada por seu Diretor Presidente, José Gilberto de Azevedo Branco Valentim, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 2.614.169 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº
236.208.977-00 e por seu Diretor Corporativo, Edison Martins, brasileiro, casado, administrador de em-
presas, portador da cédula de identidade RG nº 9.732.139 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
887.807.088-20, ambos com endereço profissional na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de
Carvalho nº. 1510, 1º andar, conjunto 12, Vila Olímpia (CEP: 04547-005), os quais foram eleitos na Ata
da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23/07/2018, registrada na mesma JUCESP sob o nº
379.419/18-0, à qual é anexada Ficha Cadastral obtida no sítio da JUCESP. Os presentes identificados
por mim, consoante os documentos exibidos, dou fé. Então, pela Outorgante, na forma representada, me
foi dito: 1º) que a Outorgante decidiu, como lhe faculta o artigo 251, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de
1976, constituir uma sociedade anônima, sob a forma de uma subsidiária integral; 2º) que a Companhia,
que se denominará Eneplan Engenharia S.A, terá capital social inicial de R$1.000,00 (um mil reais),
dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão equiva-
lente a R$1,00 (um real) cada uma, sendo totalmente subscrito e integralizado, em moeda nacional cor-
rente. A cada ação ordinária corresponderá 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais da
Companhia; 3º) que a subsidiária integral terá sede na capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes
de Carvalho nº. 1510, 1º andar, conjunto 12, sala 07 (CEP: 04547-005); 4º) que a administração da Com-
panhia será feita nos moldes e termos de seu estatuto social abaixo aprovado; 5º) que a Companhia se
regerá nos termos da Ata de Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima realizada em
23 (vinte e tres) de Agosto de 2018 (dois mil e dezoito) e seu “Estatuto Social” a saber: “Ata de
Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima (Subsidiária Integral) realizada em 23
(vinte e três) de Agosto de (dois mil e dezoito). Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto de 2018, às
11h00min (onze horas) na sede social da Companhia, na Rua Gomes de Carvalho nº. 1510, 1º andar,
conjunto 12, sala 07, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (CEP: 04547-005), compareceu, com
vistas à constituição de uma sociedade anônima, a subscritora desta ata ao final assinada, assim
nominada: Galvão Engenharia S.A. – em recuperação judicial, pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no CNPJ/MF sob o nº 01.340.937/0001-79, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.180.712, com sede na Rua Gomes de Car-
valho nº 1510, 1º andar, conjunto 12, sala 04, Vila Olímpia (CEP: 04547-005), na cidade e comarca de
São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representada por seus diretores, José Gilberto de Azevedo
Branco Valentim e Edison Martins, supramencionados e assistida por sua bastante advogada,
KAMILA SOARES DE LIMA, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP 336.097. Foi eleito para
presidir os trabalhos o Sr. José Gilberto de Azevedo Branco Valentim, que convidou o Sr. Edison Martins,
para secretariá-lo. Iniciada a assembleia, o Senhor Presidente franqueou a palavra à todos os presentes,
que, após os debates, deliberam por unanimidade e com fundamento na Cláusula “3.10.” do Plano de
Recuperação Judicial da Galvão Engenharia S.A., aprovado no âmbito do processo de recuperação nº
0093715-69.2015.8.19.0001, em curso perante o d. Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital
do Estado do Rio de Janeiro, o seguinte: I) Constituir uma sociedade anônima de capital fechado, sob a
forma de uma subsidiária integral, regida pela Lei nº 6.404/76 e demais disposições legais vigentes, sob
a denominação de Eneplan Engenharia S.A. A Companhia terá sede na capital do Estado de São Paulo,
na Rua Gomes de Carvalho nº. 1510, 1º andar, conjunto 12, sala 07 (CEP: 04547-005), tendo seu estatu-
to social sido aprovado por unanimidade pelos presentes, conforme redação abaixo. II) por força da apro-
vação do estatuto social da Companhia e considerando a deliberação da única acionista, esta firmou o
Boletim de Subscrição de Ações Ordinárias Nominativas, que será arquivado na sede da Companhia e
levado a registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo. O capital social inicial da Compa-
nhia, totalmente subscrito e integralizado, nesta data, conforme registrado no Boletim de Subscrição, é
constituído da seguinte forma: a única acionista Galvão Engenharia S.A. – em recuperação judicial,
pessoa jurídica de direito privado, com sede na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carva-
lho nº. 1510, 1º andar, sala 04, Vila Olímpia (CEP: 04547-005), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.340.937/
0001-79, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE
35.300.180.712, subscreveu e integralizou 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
com preço de emissão equivalente a R$1,00 (um real) cada uma, em moeda nacional corrente. III) decla-
rada constituída a Companhia, o senhor Presidente submeteu aos presentes o exame dos Termos de
Abertura dos Livros Obrigatórios, que foram devidamente assinados pelo Presidente da Assembleia nes-
ta data, sendo tais livros os seguintes: a) Livro de Registro de Ações Nominativas; b) Livro de Transferên-
cia de Ações Nominativas; c) Livro de Atas de Assembleias Gerais; d) Livro de Presença de Acionistas; e)
Livro de Atas das Reuniões de Diretoria. IV) Ato contínuo, o Secretário leu o inteiro teor do projeto de
Estatuto Social, o qual foi aprovado por unanimidade, conforme abaixo transcrito: “Estatuto Social da
Eneplan Engenharia S.A. (Subsidiária Integral). CapítulO I - Da Denominação, Sede, Objeto e Dura-
ção da Companhia.- Artigo 1º. A Companhia adotará a denominação de “Eneplan Engenharia S.A.”,
subsidiária integral, de capital fechado, que se regerá pelo disposto neste estatuto social e pelas dispo-
sições legais aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo,
na Rua Gomes de Carvalho nº. 1510, 1º andar, conjunto 12, sala 07 (CEP: 04547-005), podendo manter
filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País ou do exterior, por deliberação dos
diretores, em reunião. Artigo 3º. O objeto social da Companhia abrange: (a) execução de obras e servi-
ços de engenharia civil, por conta própria ou de terceiros; (b) exploração da indústria da construção civil
e construção pesada, incluindo, mas não se limitando, a obra e manutenção de Barragens, Obras Portu-
árias, Aeroportuárias, Rodovias, Ferrovias e Edificações; (c) execução de estradas vicinais;
(d) abastecimento de água, saneamento, drenagem e irrigação; (e) aluguel de equipamentos, comércio,
representação de materiais para construção; (f) sinalização de vias em geral; (g) comercialização de
substâncias minerais, em todo o território nacional; (h) serviço de dragagem, transporte e navegação
lacustre, fluvial e marítima; (i) varrição, coleta, remoção e incineração de resíduos sólidos; (j) serviços de
elaboração de projetos para obras de construção civil e construção pesada, projeto, construção, execu-
ção, implantação e operação de aterros sanitários; (k) execução de obras e serviços de engenharia elé-
trica, por conta própria ou de terceiros; (l) manutenção e montagem industrial de plantas diversas, exceto
óleo & gás; (m) prestação de serviços de operação, implantação, manutenção, assistência técnica e to-
dos e quaisquer outros serviços complementares, auxiliares, conexos e/ou correlatos relacionados à dis-
tribuição de gás natural e de combustíveis em geral; (n) armazenamento de materiais de construção civil
e de materiais de rede de gás de propriedade de terceiros; (o) importação e exportação de materiais para
construção, máquinas e equipamentos aplicáveis a qualquer das atividades relacionadas no presente
objeto, bem como de suas peças e partes; (p) importação e exportação de serviços de engenharia civil
em geral, em especial a execução de projetos e a construção e implantação de todo tipo de obra, por
conta própria ou de terceiros; (q) participação em outras sociedades, comerciais, civis e concessionárias
de serviços públicos, como sócia, acionistas ou cotista, bem como em consórcios que tenham por objeto
quaisquer das atividades nos itens (a) a (p) acima. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é
indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social. Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente
subscrito e integralizado é de R$1.000,00 (um mil reais), representado por 1.000 (mil) ações ordinárias,
nominativas, todas sem valor nominal, com preço de emissão de R$1,00 (um real) cada. Parágrafo úni-
co: A cada ação ordinária corresponderá um voto nas deliberações sociais. Capítulo III - Das
Assembleias Gerais. Artigo 6º. Os acionistas reunir-se-ão, na sede da Companhia, em Assembleias
Gerais Ordinárias ou Extraordinárias, convocadas na forma da lei e deliberarão acerca das matérias
constantes da ordem do dia. As Assembleias Gerais Ordinárias serão realizadas nos 4 (quatro) meses
seguintes ao término do ano social, e as Extraordinárias, sempre que houver necessidade. Das
Assembleias far-se-á a respectiva ata, devendo as deliberações serem aprovadas por maioria absoluta
de votos dos presentes, exceto nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações e/ou neste estatuto
social. Para que as Assembleias possam se instalar e validamente deliberar, é necessária a presença de
acionistas que representem, no mínimo, a maioria do capital social. Parágrafo primeiro: Qualquer acio-
nista poderá ser representado por procurador, sendo então considerado presente à reunião, nos termos
da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo segundo: Os trabalhos das Assembleias serão dirigidos
por uma mesa composta de um presidente e um secretário, a serem escolhidos pelos acionistas presen-
tes. Parágrafo terceiro: As convocações para as Assembleias serão feitas na forma da lei, podendo ser
dispensadas, desde que presentes acionistas representando a totalidade do capital social, em conformi-
dade com o art. 124, § 4o, da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo quarto: Caberá à Assembleia
deliberar, além das matérias previstas em lei, sobre a eventual abertura de capital da Companhia. Capí-
tulo IV - Da Administração. Artigo 7º. A administração da Companhia competirá à Diretoria. Parágrafo
primeiro: Os diretores serão investidos nos seus cargos na data da sua escolha, mediante a assinatura
do termo de posse nos Livro de Atas da Diretoria e permanecerão nos seus cargos até a posse de seus
sucessores. Parágrafo segundo: A remuneração global dos administradores será estabelecida pela
Assembleia que os eleger e será levada à conta de despesas gerais da Companhia. Artigo 8º. A Diretoria
da Companhia será composta por até 03 (três) membros, sendo: 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um)
Diretor Corporativo e 01 (um) Diretores de Operações. Parágrafo primeiro: Todos os diretores serão
eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia e poderão ser acionistas ou não da Companhia.
Parágrafo segundo: O prazo de mandato dos Diretores é de 03 (três) anos, facultada a reeleição uma
ou mais vezes. O prazo de mandato dos Diretores se estende até a investidura dos novos administrado-
res eleitos. Parágrafo terceiro: Qualquer membro da Diretoria eleito fora da época em que os demais o
forem terá o seu prazo de mandato findo na mesma data do término do período dos demais. Artigo 9º. A
diretoria reunir-se-á sempre que necessário, mediante a convocação de qualquer de seus membros.
Para que se possa instalar e validamente deliberar, é necessária a presença de pelo menos a maioria
dos diretores em exercício. Parágrafo primeiro: A convocação far-se-á mediante aviso escrito com pelo
menos 03 (três) dias de antecedência, dispensando-se esse prazo quando a Diretoria se reunir com a
presença ou a representação da totalidade de seus membros. Parágrafo segundo: As deliberações da
diretoria serão tomadas por maioria de votos dos presentes, sendo registradas em ata no livro próprio.
Parágrafo terceiro: Qualquer diretor poderá ser representado por outro diretor, sendo então considera-
do presente à reunião. Artigo 10º. Compete à Diretoria a gestão dos negócios sociais em geral e a prá-
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tica, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes a esse fim, para tanto, dispondo ela, entre
outros poderes, dos necessários para: (a) zelar pela observância da lei, deste Estatuto Social, de qual-
quer acordo de acionistas e pelo cumprimento das deliberações tomadas nas Assembleias Gerais e nas
suas próprias reuniões; (b) administrar, gerir e superintender os negócios sociais, formulando e propon-
do aos acionistas o planejamento estratégico e os planos operacionais, incluindo as necessidades de
recursos humanos, financeiros e equipamentos, podendo comprar, vender, permutar, onerar ou por qual-
quer outra forma adquirir ou alienar bens móveis e imóveis para ou da Companhia, determinando os res-
pectivos preços, termos e condições, respeitadas as respectivas atribuições da Assembleia Geral; (c)
expedir regimentos internos, regulamentos e outras normas da mesma natureza no tocante à administra-
ção da Companhia; e (d) representar a Companhia, nos termos deste Estatuto Social. Parágrafo primei-
ro: São atribuições exclusivas do Diretor Presidente (i) Garantir as melhores condições de rentabilidade
para a Companhia, na prospecção, desenvolvimento, contratação de obras e serviços; (ii) Conduzir a
elaboração e implementação dos planos estratégicos e operacionais, em todas as áreas da Companhia,
visando a assegurar o seu desenvolvimento, crescimento e continuidade; (iii) Identificar oportunidades,
avaliar a viabilidade e fazer recomendações sobre novos investimentos ou desenvolvimento de novos
negócios, visando garantir um retorno adequado aos acionistas e resguardar a segurança dos ativos da
Companhia; (iv) Conduzir os processos de mudanças na cultura da Companhia, visando conquistar o
engajamento de todos os seus integrantes e garantir a consolidação de uma cultura organizacional ori-
entada para a contínua busca da qualidade e de altos padrões de desempenho individual e coletivo; (v)
Formar sucessores, bem como, contribuir para o desenvolvimento profissional na sua equipe; (vi) Repre-
sentar a Companhia perante seus clientes públicos e privados, em especial, mas não se limitando à assi-
natura de contratos e aditivos; (vii) Responsabilizar-se pela área de Qualidade, Saúde, Medicina e Segu-
rança no Trabalho; (viii) Zelar pelo cumprimento do Código de Ética e Conduta do Grupo; (ix) Monitorar
ações comerciais e apoiar as operações na construção de relações institucionais visando a perpetuidade
das mesmas à médio e longo prazo; (x) Garantir a rentabilidade das operações atuais, assegurando o
cumprimento do Plano de Negócios, propondo ações para mitigar riscos, reduzindo custos e
maximizando o valor do negócio; (xi) Assegurar a manutenção do equilíbrio econômico financeiro dos
contratos celebrados pela Companhia com seus clientes, atentando para a manutenção do valor dos
negócios com visão de médio e longo prazo; (xii) Definir e capacitar equipe estratégica, engajando-os
para execução dos planos de negócios (PN), através de comunicação transparente e definição de metas;
(xiii) Implantar sistemas de acompanhamento nas obras e operações, visando reduções e controles de
custos, buscando alternativas para solução das questões operacionais; e (xiv) Formar sucessores, bem
como, contribuir para o desenvolvimento profissional da sua equipe; Parágrafo segundo: São atribui-
ções exclusivas do Diretor Corporativo: (i) Dirigir as atividades das áreas de Controladoria, Tecnologia
da Informação e Auditoria Interna, mediante planejamento e organização; (ii) Definição das normas e di-
retrizes das áreas de contabilidade, controladoria, auditoria, sistemas e suporte da tecnologia, custos,
tributário, planejamento financeiro e orçamentário; (iii) Orientar e dirimir dúvidas necessárias ao bom an-
damento dos trabalhos sob sua responsabilidade; e (iv) Responder pela elaboração dos orçamentos es-
pecíficos das áreas corporativas, bem como manter contato com órgãos públicos em geral, bancos, den-
tre outras entidades, para resolução de assuntos inerentes a área corporativa. Parágrafo terceiro: São
atribuições exclusivas do Diretor de Operações: (i) Definir estratégias de atuação no mercado, em fun-
ção das particularidades dos segmentos sob sua responsabilidade, planejando, acompanhando,
implementando ações de desenvolvimento e controlando os resultados empresariais de sua Área; (ii)
Definir/otimizar estrutura organizacional adequada ao plano estratégico de curto, médio e longo prazo;
(iii) Representar a Companhia com relação à estruturação técnica, financeira e jurídica, visando a busca
de novos clientes; (iv) Garantir a execução das obras dentro dos padrões de qualidade, produtividade,
prazos e custos estabelecidos na Companhia; (v) Dirigir e controlar os planos e projetos de engenharia,
garantindo que os processos de normatização, racionalização e avaliação de custos/benefícios dos pro-
gramas e processos adotados pela empresa; (vi) Responsabilizar-se pela administração e pelos resulta-
dos das suas áreas de atuação; (vii) Assegurar a obtenção dos resultados definidos nos planos
operacionais e administrativos, em conformidade com a missão da Companhia, seus princípios e filosofia
de negócios, dentro das diretrizes estratégicas e operacionais estabelecidas, por meio da coordenação
geral de todas as áreas da Companhia; (viii) Zelar pelo patrimônio e ativos da Companhia; (ix) Dissemi-
nar diretrizes estratégicas e cultura organizacional. Artigo 11º. A representação da Companhia em juízo
e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, repartições públicas ou autoridades federais, esta-
duais ou municipais, perante autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais, com-
pete a qualquer diretor, individualmente ou procurador com poderes específicos. Parágrafo único: Ob-
servado o disposto nos artigos 12º e 13º abaixo, todos os atos e documentos que importem em responsa-
bilidade ou obrigação da Companhia, tais como escrituras de qualquer natureza, cheques, notas promis-
sórias, letras de câmbio, ordens de pagamento, títulos de dívida em geral, contratos em geral e outros
documentos não especificados, serão obrigatoriamente assinados por: (a) 02 (dois) diretores em conjun-
to; ou (b) 01 (um) diretor em conjunto com um procurador; ou (c) 02 (dois) procuradores em conjunto,
desde que investidos de poderes específicos. Artigo 12º. A representação da Companhia para a outorga
de procurações será sempre por quaisquer 02 (dois) Diretores em conjunto, devendo o instrumento de
mandato especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, as procurações
terão um período de validade limitado a, no máximo, 01 (um) ano. Parágrafo único: A outorga de cartas
de preposição para a representação legal da Companhia em juízo poderá ser feita por quaisquer Diretor
ou procurador, isoladamente. Artigo 13º. Os poderes para (i) comprar, vender, hipotecar ou, por qual-
quer outro modo, alienar ou gravar bens imóveis e/ou outros bens do ativo imobilizado da companhia, (ii)
contratar quaisquer empréstimos em nome da Companhia, (iii) prestar garantias de qualquer natureza
em nome da Companhia, (iv) prestar fianças, garantias e avais em favor de sociedades ou consórcios
ligados e/ou controlados pela Companhia, e/ou (v) constituir consórcio, deverão ser exercidos por quais-
quer 02 (dois) Diretores em conjunto. Artigo 14º. São expressamente vedados, sendo nulos e
inoperantes com relação à Companhia, atos de quaisquer dos acionistas, diretores, procuradores ou fun-
cionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social,
tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros. Parágrafo úni-
co: Exclui-se da proibição estabelecida neste artigo a prestação de fianças em contratos de locação
residencial celebrados por empregados da Companhia e dentro dos interesses e conveniências sociais.
Capítulo V - Do Exercício Social. Artigo 15º. O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará
em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício e correspondente ao mesmo, será levantado
um balanço e preparada a conta de lucros e perdas. Artigo 16º. Os lucros líquidos, anualmente obtidos,
terão a aplicação que lhes for determinada em assembleia geral ordinária, garantida a todos os acionis-
tas sua participação proporcional. Nenhum dos acionistas terá direito a qualquer parcela dos lucros até
que seja adotada deliberação expressa sobre a sua aplicação. Parágrafo único: A Assembleia poderá
fixar montante a ser pago ou creditado aos acionistas, a título de juros sobre o capital próprio, de acordo
com o artigo 9o da Lei nº 9.249/95, alterado pela Lei nº 9.430/96. Capítulo VI - Da Liquidação Da Com-
panhia. Artigo 17º. Em caso de liquidação ou dissolução da Companhia, será liquidante a acionista
GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A. ou quem esta indicar. Nessa hipótese os haveres da Companhia serão
empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, rateado entre os acionistas em
proporção ao número de ações que cada um possuir. Capítulo VII - Do Foro. Artigo 18º. Para todas as
questões oriundas deste estatuto, fica desde já eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja”. V) Na sequência, pas-
sou-se à eleição da Diretoria, sendo eleitos para o cargo de Diretor Presidente: José Gilberto de Aze-
vedo Branco Valentim, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº
2.614.169 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 236.208.977-00; e Diretor Corporativo: Edison Martins,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.732.139 SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 887.807.088-20, todos com endereço profissional na capital do estado
de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 1º andar, conjunto 12, Vila Olímpia (CEP: 04547-005).
Os acionistas resolvem, por unanimidade, deixar vago o cargo de Diretor de Operações. Os Diretores
ora eleitos exercerão o primeiro mandato de 3 (três) anos. VI) Todos os membros da Diretoria ora eleita
declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia: (a)
por lei especial e (b) em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; (c) em
virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (d) por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, con-
tra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública, ou a propriedade. VII) O Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou e não houve mais assuntos a tratar, foram encerra-
dos os trabalhos. Foi, então, suspensa a reunião pelo tempo necessário a lavratura desta ata, que depois
de transcrita, lida e achada conforme, foi assinada pela acionista e demais presentes. Mesa: José Gilber-
to de Azevedo Branco Valentim, como Presidente; e Edison Martins, como Secretário. ACIONISTA PRE-
SENTE: GALVÃO ENGENHARIA S.A. – em recuperação judicial. Documento lido na Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 23 de Agosto de 2018. Subscritor: Galvão Engenharia S.A., em recupe-
ração judicial, pessoa jurídica de direito privado, com sede na capital do estado de São Paulo, na Rua
Gomes de Carvalho nº. 1510, 1º andar, conjunto 12, sala 04, Vila Olímpia (CEP: 04547-005), inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 01.340.937/0001-79, representada neste ato por José Gilberto de Azevedo Branco
Valentim, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 2.614.169 IFP/RJ,
inscrito no CPF/MF sob nº 236.208.977-00 e por Edison Martins, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.732.139 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
887.807.088-20, ambos com endereço profissional na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de
Carvalho nº. 1510, 1º andar, conjunto 12, Vila Olímpia (CEP: 04547-005). Ações Subscritas: 1.000 (mil)
ações ordinárias, sem valor nominal, com preço de emissão equivalente a R$1,00 (um real) cada uma,
sendo totalmente subscrito e integralizado. Valor da Subscrição: R$1.000,00 (mil reais). Forma e Pra-
zo de Integralização: As ações ora subscritas são totalmente integralizadas neste ato, em moeda naci-
onal corrente.”. Pela outorgante me foi declarado, que autoriza todos os registros necessários ou conve-
nientes, em decorrência e a luz desta escritura. E de como assim o disseram, do que dou fé, pediram-me
e eu lhes lavrei esta escritura, a qual feita e lhes sendo lida em voz alta, aceitaram-na por acha-la confor-
me, outorgaram e assinam. EMOLUMENTOS: Ao tabelião: R$284,34; á Secretaria da Fazenda: R$
80,80; ao IPESP: R$ 55,30; ao Registro Civil: R$ 14,96; ao Tribunal de Justiça: R$ 19,52; á Santa
Casa: R$ 2,84; ao Municipio: R$ 6,08; ao Ministerio Público: R$ 13,64; Guia 38/2018. Eu, JULIANA
LEANDRO, escrevente notarial, a lavrei. Eu, JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, Tabelião, a
subscrevo. Assinaturas: José Gilberto de Azevedo Branco Valentim, EDISON MARTINS, KAMILA
SOARES DE LIMA. Nada mais. Trasladada em seguida. Porto por fé que o presente traslado é copia fiel
do original lavrado nestas Notas, no Livro 2875, páginas 187/194. Em testemunho da verdade. Bel João
Roberto de Oliveira Lima Tabelião JUCESP NIRE N°35300522583 em 04/10/2018.

Balanço Patrimonial encerrado em 31/03/2018 e 31/03/2017 (em reais)

Jottapar  Participações S/A - CNPJ/MF sob nº  46.997.060/0001-21
Relatório da Diretoria

 31/03/2018 31/03/2017
Receitas 876.327,24 354.015,20
Custo dos lotes vendidos (426.813,94) -
Lucro bruto 449.513,30 354.015,20
Receitas (despesas) operacionais (1.405.901,09) (3.426.437,74)

Despesas gerais e administrativas (7.102.273,31) (5.551.821,39)
Resultado de equivalência patrimonial 2.849.478,27 2.125.383,65
Outras receitas (despesas), líquidas 2.846.893,95 -

Demonstração dos Fluxos de Caixa
encerrado em 31/03/2018 e 31/03/2017 (em reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/03/2018 31/03/2017
Lucro líquido do exercício (1.307.961,77) (1.888.520,75)
Ajustes: Depreciação e amortização 490.085,67 555.690,08
Ganho na permuta de ativos (2.665.816,40) -
Resultado de equivalência patrimonial (2.849.478,27) (2.125.383,65)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 906.377,58 -
 (5.426.793,19) (3.458.214,32)
Variações nos ativos e passivos
Títulos/Contas a receber (75.495,56) 445.127,94
Títulos/Contas a pagar - 62.475,85
Outros ativos e passivos líquidos (419.845,77) (402.868,19)
Caixa líquido proveniente das 
 (aplicado nas) atividades operacionais (5.922.134,52) (3.353.546,62)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado (750.739,97) (1.162.620,23)
Aplicações em Empreendimentos Imobiliários 2.849.478,27 2.378.157,89
Caixa líquido proveniente
 das atividades de investimentos 2.098.738,30 1.215.537,66
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamentos
Pagamentos de dividendos - (536.910,93)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de fi nanciamentos - (536.910,93)
Aumento líquido de caixa 
 e equivalentes de caixa (3.823.396,22) (2.674.919,89)
Caixa e equivalentes 
 de caixa no início do exercício 7.646.043,09 10.320.895,08
Caixa e equivalentes 
 de caixa no fi nal do exercício 3.822.646,87 7.646.043,09

Demonstração do Resultado para os Exercícios fi ndos em 31/03/2018 e 31/03/2017 (em reais)

ATIVO 31/03/2018 31/03/2017
Circulante 6.864.221,06 9.019.622,24

Caixa e equivalentes de caixa 3.822.646,87 7.646.043,09
Contas a receber 78.074,30 2.578,74
Tributos a recuperar 1.438.716,67 1.225.465,41
Outros ativos 1.524.783,22 145.535,00

Não circulante 12.198.596,15 14.656.935,64
Outros ativos 1.331,57 1.808,80
Investimentos em coligadas e controladas 4.249.864,00 588.310,96
Imobilizado 7.947.400,58 14.066.815,88

Total do ativo 19.062.817,21 23.676.557,88

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/03/2018 31/03/2017
Circulante 379.206,05 374.339,20

Fornecedores 53.300,97 75.009,27
Salários e contribuições sociais 221.844,36 205.106,62
Tributos a recolher 104.060,72 94.223,31

Não circulante: Tributos Diferidos 906.377,58 -
Patrimônio líquido 17.777.233,58 23.302.218,68

Capital social 22.900.000,00 22.900.000,00
Ajuste de avaliação patrimonial (4.237.091,52) -
Reservas de lucros (885.674,90) 402.218,68

Total do passivo e patrimônio líquido 19.062.817,21 23.676.557,88

A Diretoria Luiz Antonio Cornélio - Contador CRC 1SP 172.573/O-5

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Contábeis e Financeiras do Balanço Patrimonial encerrado em 31/03/2018 e 31/03/2017.

 31/03/2018 31/03/2017
Lucro operacional (956.387,79) (3.072.422,54)

Receitas fi nanceiras 565.451,64 1.187.845,02
Despesas fi nanceiras (10.648,04) (3.943,23)

Resultado fi nanceiro 554.803,60 1.183.901,79
Lucro antes do IR e da CS (401.584,19) (1.888.520,75)
IR e Contribuição Social - Diferidos (906.377,58) -
Lucro líquido do exercício (1.307.961,77) (1.888.520,75)

    Reservas de Lucros
 Capital Outros Retenção Prejuízos Reserva Lucros / (Prejuízos)
 Social Refl exos de Lucros Acumulados Legal Acumulados Total
Saldo em 31/03/2016 22.900.000,00 - 2.106.606,58 - 571.220,00 - 25.577.826,58
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Período - - - - - (1.888.520,75) (1.888.520,75)
Absorção de Prejuízos - - - (1.888.520,75) - 1.888.520,75 -
Absorção de Prejuízos - - - 169.001,32 (169.001,32) - -
Dividendos Pagos - - (387.087,15) - - - (387.087,15)
Transferência de Lucros - - (1.719.519,43) 1.719.519,43 - - -
Saldo em 31/03/2017 22.900.000,00 - - - 402.218,68 - 23.302.218,68
Ajuste exercício anterior - - - - - 20.068,19 20.068,19
Variação de participação em investida - (4.237.091,52) - - - - (4.237.091,52)
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Período - - - - - (1.307.961,77) (1.307.961,77)
Absorção de Prejuízos - - - - (402.218,68) 402.218,68 -
Transferência de Lucros - - - (885.674,90) - 885.674,90 -
Saldo em 31/03/2018 22.900.000,00 (4.237.091,52) - (885.674,90) - - 17.777.233,58

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios fi ndos em 31/03/2018 e 31/03/2017 (em reais)

As demonstrações fi nanceiras completas, contendo as Notas 
Explicativas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

Demonstração do Resultado Abrangente
encerrado em 31/03/2018 e 31/03/2017 (em reais)

 31/03/2018 31/03/2017
Lucro / (Prejuízo) líquido do exercício (1.307.961,77) (1.888.520,75)
Itens que serão reclassifi cados 
 subsequentemente ao resultado - -
Total do resultado abrangente do exercício (1.307.961,77) (1.888.520,75)

  Controladora Consolidado
ATIVO 2018 2017 2018 2017
Circulante 31.773 17.407 82.886 67.621
Caixa e equivalentes de caixa 32 837 5.494 13.252
Títulos e valores mobiliários - - 36.730 28.773
Contas a receber - - 956 5.718
Tributos a recuperar 138 118 1.793 1.532
Dividendos a receber 31.603 16.452 36.215 18.121
Outros ativos - - 1.698 225
Não circulante 905.017 899.318 926.026 923.636
Outros ativos - - 2.830 2.912
Investimentos em coligadas
 e controladas 905.017 899.318 842.450 839.074
Propriedades para investimentos - - 37.394 37.479
Imobilizado - - 43.352 44.171

Total do ativo 936.790 916.725 1.008.912 991.257

PASSIVO E Controladora Consolidado
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2018 2017 2018 2017
Circulante 83 6.259 3.741 9.403
Fornecedores 12 10 830 1.034
Salários e contribuições sociais - - 222 205
Tributos a recolher - 1 438 617
Dividendos a pagar  71 6.248 2.251 7.547
Não circulante - - 3.028 5.678
Receita diferida - - - 5.678
Impostos diferidos - - 3.028 -
Patrimônio líquido 936.707 910.466 1.002.143 976.176
Capital social 346.065 346.065 346.065 346.065
Ações em tesouraria de
 investida indireta (51.896) (19.980) (51.896) (19.980)
Opções outorgadas
 por investida indireta 2.601 1.820 2.601 1.820
Reserva de capital investida 2.105 2.214 2.105 2.214
Ajustes de avaliação
 patrimonial de investidas 251.754 310.035 251.754 310.035
Reservas de lucros 386.078 270.312 386.078 270.312
Participação dos
 acionistas não controladores - - 65.436 65.710
Total do patrimônio líquido 936.707 910.466 1.002.143 976.176
Total do passivo e
 patrimônio líquido 936.790 916.725 1.008.912 991.257

Demonstração do resultado - Exercícios de 31/03/2018 e 31/03/2017 (Em milhares de reais)

Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios de 31/03/2018 e 31/03/2017 (Em milhares de reais)

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Receitas - - 9.326 8.751
Custos - - (774) (344)
Lucro bruto - - 8.552 8.407
Receitas (despesas) operacionais - - - -
Despesas gerais e administrativas (5.129) (3.581) (17.172) (13.475)
Resultado de equivalência patrimonial 131.307 70.181 133.788 77.184
Outras receitas (despesas) operacionais - - 11.582 (6.431)
  126.178 66.600 128.197 57.278
Lucro operacional 126.178 66.600 136.749 65.685
Receitas fi nanceiras 46 92 3.589 6.999

  Controladora  Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Lucro líquido do exercício 126.221 65.916 135.589 71.383
Itens que serão reclassifi cados subsequentemente ao resultado
Resultado com derivativos - hedge accounting, líquido de impostos (1.379) 79.466 (1.492) 79.466
Total do resultado abrangente do exercício/período 124.841 145.382 134.097 150.849

                                                                                                                                                                                                                 Atribuível aos Acionistas da  Controladora
  Ações em Opções de               Ajustes de avaliação                                    Reserva de lucros    Participação
  tesouraria ações outor- Reserva de           patrimonial de investidas   Reservas Lucros  dos acionistas Total do
 Capital de investi- gadas por inves- capital de Deemed Hedge   de incentivos  acumu-  não contro- patrimônio
 Social da indireta tida indireta investida cost accounting Outros Retenção fi scais refl exa lados Total ladores líquido
Em 31 de março de 2016 256.565 (5.940) 1.110 2.297 411.948 (92.897) (947) 120.159 - - 692.295 55.278 747.573
Aumento de capital social  89.500 - - - - - - - - - 89.500 - 89.500
Aumento patrimonial por contraprestação transferida refl exa  - - - - - - - 81.874 18.865 - 100.739 8.281 109.020
Constituição de reserva de incentivos fi scais refl exo  - - -  - - - (10.405) 19.830 (9.425) - - -
Realização de reserva de lucros refl exa - - - - - - - (124) - - (124) - (124)
Realização de mais-valia de deemed cost de investidas – refl exa  - - - - (3.553) - - - - 3.553 - - -
Impostos diferidos refl exos - - - - (42.573) - - - - - (42.573) - (42.573)
Resultado com derivativos - hedge accounting de investidas  - - - - - 79.466 - - - - 79.466 - 79.466
Ajuste refl exo por opções outorgadas reconhecidas por controlada - - 937 - - - - - - - 937 84 1.021
Ajuste refl exo por opções de ações exercidas de investidas - 49 (10) (9) - - - - - - 30 3 33
Ajuste refl exo por aquisição e alienação
 de ações de emissão própria refl exa - (14.703) (116) 62 - - - - - (164) (14.921) - (14.921)
Ajuste decorrente de ganho variação de participação em investidas - 614 (101) (136) (22.649) 1.555 (20.314) - - - (41.031) (3.372) (44.043)
Outros - - - - - - - - - (379) (379) (31) (410)
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - - 65.916 65.916 5.467 71.383
Destinação do lucro: Dividendos pagos  - - - - - - - (11.582) - (457) (12.039) - (12.039)
Juros sobre capital próprio  - - - - - - - - - (7.350) (7.350) - (7.350)
Constituição de retenção de lucros - - - - - - - 51.695 - (51.695) - - -
Em 31 de março de 2017 346.065 (19.980) 1.820 2.214 343.173 (11.876) (21.262) 231.617 38.695 - 910.466 65.710 976.176
Refl exo na baixa de ações de investidas  - - - (19) (2.291) 133 182 - - (1.995) (165) - (2.160)
Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais Refl exo  - - - - - - - - 16.678 (16.678) - - -
Realização de mais-valia de deemed cost de investidas  - - - - (4.527) - - - - 4.527 - - -
Constituição de tributos diferidos refl exos  - - - - (63.113) - - - - - (63.113) (5.184) (68.297)
Resultado com derivativos - hedge accounting de investidas  - - - - - (1.379) - - - - (1.379) (113) (1.492)
Ajuste refl exo por aquisição de ações de
 emissão própria por investidas em coligada - (31.675) (163) (132) - - - - - - (31.970) (2.626) (34.596)
Ajuste refl exo por opções outorgadas reconhecidas por controlada - - 900 - - - - - - - 900 74 974
Ajuste refl exo por opções de ações exercidas de investidas - 64 (13) (11) - - - - - - 40 - 40
Ajuste decorrente de ganho variação
 de participação em investidas refl exo - (305) 57 53 6.359 (254) 6.609 - 347 - 12.866 1.379 14.245
Refl exo de realização de reserva de lucros em controlada - - - - - - - (531) - - (531) (44) (575)
Outros - - - - - - - 41 - - 41 - 41
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - - 126.221 126.221 9.368 135.589
Destinação do lucro: Dividendos pagos  - - - - - - - - - (14.839) (14.839) (2.963) (17.802)
Constituição de retenção de lucros  - - - - - - - 99.231 - (99.231) - - -
Em 31 de março de 2018 346.065 (51.896) 2.601 2.105 279.601 (13.376) (14.471) 330.358 55.720 - 936.707 65.436 1.002.143

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Despesas fi nanceiras (3) (776) (22) (4.495)
Resultado fi nanceiro 43 (684) 3.567 2.504
Lucro antes do I.R. e da C.S. 126.221 65.916 140.316 68.253
I.R. e contribuição social: Do exercício - - (1.591) (2.943)
Diferidos - - (3.136) 6.073
Lucro líquido do exercício 126.221 65.916 135.589 71.383
Atribuível a Controladora  126.221 65.916 126.221 65.916
Participação dos acionistas
 não controladores  - - 9.368 5.467
 126.221 65.916 135.589 71.383

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Fluxos de caixa das
 atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 126.221 65.916 135.589 71.383
Ajustes
Depreciação e amortização - - 601 582
Juros, variações monetárias, líquidas - - - 29
Baixa residual de ativo imobilizado - - - 6.291
Resultado permuta de ativos - - (8.680) -
Resultado com baixa
 de ativos fi nanceiros - - (2.160) 3.630
Resultado
 de equivalência patrimonial (131.844) (70.181) (133.788) (77.184)
Imposto de renda diferido - - 3.136 (6.073)
 (5.623) (4.265) (5.302) (1.342)
Variações nos ativos e passivos
Títulos/contas a receber (19) (115) (943) (5.707)
Títulos/contas a pagar - - (66) -
Títulos e valores mobiliários 71 - (7.885) 624
Outros ativos e passivos líquidos - 11 (430) 4.999
Caixa líquido aplicado
 nas atividades operacionais (5.571) (4.369) (14.626) (1.427)
Fluxos de caixa das
 atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado - - (10.270) (7.128)
Investimentos em
 participações societárias - - (148) -
Recebimento de dividendos
 e juros sobre capital próprio 26.418 15.954 40.089 22.622
Caixa líquido proveniente das
 atividades de investimentos 26.418 15.954 29.671 15.494
Fluxos de caixa das
 atividades de fi nanciamentos
Pagamentos de dividendos  (21.652) (11.583) (22.803) (13.256)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de fi nanciamentos (21.652) (11.583) (22.803) (13.256)
Aumento (redução) líquido(a)
 de caixa e equivalentes de caixa (805) 2 (7.758) 811
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício  837 835 13.252 12.441
Caixa e equivalentes de caixa
 no fi nal do exercício 32 837 5.494 13.252

Balanço patrimonial encerrado em 31/03/2018 e 31/03/2017 (Em milhares de reais)

Demonstrações das mutações do patrimonio líquido - Exercicios de 31/03/2018 e 31/03/2017 (Em milhares de reais)

San Giovanni Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 20.845.448/0001-13

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstração de fl uxo de caixa
Exercícios de 31/03/2018 e 31/03/2017 (Em milhares de reais)

A Diretoria Luiz Antônio Cornélio - Contador CRC 1SP 172.573/O-5

Senhores Quotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Contábeis e Financeiras do Balanço Patrimonial de 31/03/2018 e 2017.

As demonstrações fi nanceiras completas, contendo Notas Explicativas e o relatório dos auditores independentes encontram-se disponíveis na sede da Empresa.

Balanços patrimoniais
Ativo 2016 2015
Circulante 544.696 3.508.212
Caixa e equivalentes de caixa 2.500 319.972
Impostos a recuperar 233.878 1.232.848
Outros créditos 308.318 1.955.392
Não circulante 113.135.942 107.644.130
Partes relacionadas 5.722.024 2.817.100
Investimentos 107.413.918 104.827.030
Total do ativo 113.680.638 111.152.342
Passivo e patrimônio líquido 2016 2015
Circulante 4.781.650 4.714.533
Impostos a recolher 1.364.578 1.200.630
Outras contas a pagar 3.012.373 2.529.700
Credores diversos 404.700 984.203
Não circulante 302.048 237.650
Impostos parcelados 208.406 259.016
Partes relacionadas 93.642 (21.366)
Patrimônio líquido 108.596.939 106.200.159
Capital social 75.283.674 75.283.674
Reserva de lucros 33.313.266 30.916.485
Total do passivo e patrimônio líquido 113.680.638 111.152.342

Demonstrações de Resultados
Outras receitas/(despesas) operacionais 2016 2015
Resultado da equivalência patrimonial 2.586.888 7.826.574
Outras receitas operacionais 11 -
Administrativas e gerais (869.016) (417.711)
Resultado antes das receitas (despesas)
  financeiras líquidas e impostos 1.717.883 7.408.862
Receitas financeiras 955.200 2.528.254
Despesas financeiras (276.303) (59.171)
Financeiras líquidas 678.897 2.469.083
Resultado antes dos impostos 2.396.781 9.877.945
Imposto de renda e contribuição social - (645.590)
Lucro líquido do exercício 2.396.781 9.232.355

Demonstrações do Fluxo de Caixa
Atividades operacionais 2016 2015
Resultado do exercício 2.396.781 9.232.355
Despesas (receitas) que não afetam o caixa
Resultado da equivalência patrimonial (2.586.888) (7.826.574)
Subtotal (190.107) 1.405.781
Variações no ativo: Impostos a recuperar
  (Circulante e não circulante) (149.497) 374.026
Créditos com pessoas ligadas (Não circulante) (1.142.842) (52.354)
Subtotal (1.292.339) 321.672
Variações no passivo: Impostos e contribuições
  a recolher (Circulante e não circulante) 113.338 419.364
Outras contas a pagar (Circulante) (96.830) 132.358
Subtotal 16.508 551.722
Total das atividades operacionais (1.465.939) 2.279.175
Atividades de financiamento
Lucros distribuídos recebidos - 113.544
Distribuição de lucros - (1.340.478)
Total das atividades de financiamento - (1.226.933)
Total dos efeitos no caixa (1.465.939) 1.052.242
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 1.468.439 416.197
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 2.500 1.468.439
Variação no caixa (1.465.939) 1.052.242

Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido

Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva de 
lucros a realizar

Total reserva 
de lucros

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014 75.283.674 2.023.186 22.431.332 24.454.518 (1.429.910) 98.308.282
Lucro líquido do exercício - - - - 9.232.355 9.232.355
Destinações do lucro: - Distribuição de lucros - - - - (1.340.478) (1.340.478)
- Reserva lucros a realizar - - 7.891.877 7.891.877 (7.891.877) -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 75.283.674 2.023.186 30.323.210 32.346.395 (1.429.910) 106.200.159
Lucro líquido do exercício - - - - 2.396.781 2.396.781
Destinações do lucro: - Reserva Lucros a realizar - - 2.396.781 2.396.781 (2.396.781) -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 75.283.674 2.023.186 32.719.990 34.743.176 (1.429.910) 108.596.939

Paulo Roberto Nunes - Diretoria
Alcides Soares Luna - Contador CT CRC 1SP 175.714/O-9

Notas explicativas às demonstrações contábeis
1. Contexto operacional: A Santo Alphege Participações S/A tem sua sede 
no município de Barueri, Estado de SP. A Companhia tem por objetivo social a 
participação, em caráter permanente ou temporário, no capital e nos lucros de 
outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na condição de acionista, sócia 
ou quotista ou titular de debêntures. 2. Apresentação das demonstrações 
contábeis e principais práticas contábeis: 2.1. Apresentação das de-
monstrações contábeis - As demonstrações contábeis de foram elaboradas 
com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a 
legislação societária, em consonância com os Pronunciamentos e Orienta-
ções e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e resoluções da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A emissão 
das demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria da Companhia em 
30/04/2016. 2.2. Principais práticas contábeis adotadas: As principais prá-
ticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis 
estão descritas a seguir: 2.2.1. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equi-
valentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimen-
tos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de 
valor e limites utilizados de conta garantida. O saldo utilizado de contas garan-
tidas inclui-se em empréstimos no passivo circulante do balanço, e compõe o 
saldo de caixa e equivalentes de caixa para fins de demonstração dos fluxos 
de caixa. 2.2.2. Instrumentos financeiros - Classificação e mensuração - A 
Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: 
mensurados ao valor justo através do resultado, empréstimos e recebíveis, 
mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A classificação depende 
da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administra-
ção determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento 
inicial. A Companhia não efetua operações com derivativos. Ativos financei-
ros mensurados ao valor justo através do resultado - Os ativos financeiros 
mensurados ao valor justo através do resultado são ativos financeiros manti-
dos para negociação ativa e frequente. Os ativos dessa categoria são classifi-
cados como ativos circulantes. Os ganhos ou as perdas decorrentes de varia-
ções no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo através do 
resultado são apresentados na demonstração do resultado em “resultado fi-

nanceiro” no período em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido 
contratado em conexão com outra operação. Neste caso, as variações são 
reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida operação. 
Ativos mantidos até o vencimento - São basicamente os ativos financeiros 
que não podem ser classificados como empréstimos e recebíveis, por serem 
cotados em um mercado ativo. Neste caso, estes ativos financeiros são adqui-
ridos com a intenção e capacidade financeira para sua manutenção em cartei-
ra até o vencimento. São avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos 
rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício. Valor justo 
- A Companhia avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um 
ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está registrado por valor 
acima de seu valor recuperável (‘impairment’). Se houver alguma evidência 
para os ativos financeiros disponíveis para venda, a perda cumulativa - men-
surada como a diferença entre o custo de aquisição e o valor justo atual, me-
nos qualquer perda por ‘impairment’ desse ativo financeiro previamente reco-
nhecida no resultado - é retirada do patrimônio e reconhecida na demonstração 
do resultado. 2.2.3. Redução ao valor recuperável de ativos - O imobilizado 
e outros ativos não circulantes e os ativos intangíveis são revistos anualmente 
para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre 
que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil 
pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é cal-
culado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida 
pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperá-
vel, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. 
Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para 
o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. 2.2.4. Provisões 
- As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação 
presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é 
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação 
e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. 2.2.5. Passivo circulante 
e não circulante - Os passivos circulantes e não circulantes são demonstra-
dos pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos 

correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até 
a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não 
circulantes são registrados em valor presente, transação a transação, com 
base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada 
transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada contra 
as contas de resultado que deram origem ao referido passivo. 
3. Investimentos 2016 2015
Maringá Ferro-Liga S/A 107.413 104.827

107.413 104.827
Capital social 155.000 155.000
Ações possuídas 41.946.846 41.946.846
% participação 37% 37%
Patrimônio líquido ajustado em 31/12/2016 308.927 301.487
Investimento equivalente 104.827 97.114
Ajuste equivalência patrimonial 2.586 7.826
Lucro líquido 11.580 29.093

4. Capital social: O Capital social é de R$ 75.284 mil, representado por 
7.528.367.391 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. 5. Contin-
gências e compromissos assumidos: As declarações de renda dos últimos 
cinco exercícios estão sujeitas à revisão e apuração pelas autoridades fiscais. 
Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação 
pelos órgãos competentes por períodos variáveis de tempo.

Santo Alphege Participações S/A - CNPJ/MF nº 12.125.313/0001-55
Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores em Reais)

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO FORO REGIONAL II - SANTO AMARO 7ª VARA CÍVEL
OFÍCIO CÍVELEdital de 1º e 2º Leilão de bens imóveis e para intimação do executado Sr. Marcio Roberto
Jesus Tomaz Magalhaes (RG 259320018-SSP/SP e CPF 184.638.448-63)  e sua curadora Sarah de
Oliveira Martins, credora fiduciária CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF (CNPJ 00.360.305/0001-04)
e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS
que lhe requer Condomínio Conjunto Jardim Nova Europa - Proc. nº 1063437-36.2016.8.26.0002 .  A
Excelentíssima Juíza Dra. Adriana Borges de Carvalho da 7ª Vara Cível Regional de Santo Amaro, Estado
de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER que, com fundamento nos artigos 882 a 903 do NCPC e Provimento
CSM nº 1625/09 do TJ/SP, e ainda artigo 335, “caput”, do Código Penal, através do GESTOR JUDICIAL
RAICHER LEILÕES (www.raicherleiloes.com.br), portal de leilões eletrônicos, levará a público pregão de
venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 12 de novembro de 2018 às 11h30min, e com
término no dia  14 de novembro de 2018 às 11h30min, entregando-o a quem mais der valor igual ou
superior ao da avaliação, ficando desde já designado o 2º Leilão com início no dia 14 de novembro
de 2018 às 11h30min e com término no dia 11 de dezembro de 2018 às 11h30min, caso não haja licitantes
no 1º Leilão, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50%
do valor de avaliação (disposto no artigo 887, § 3º do CPC), dos bens abaixo descritos, conforme condições
de venda constantes no presente edital. LOTE UNICO: OS DIREITOS DO : APARTAMENTO No. 81,
Localizado no 8ª Andar do Edifício “França” do conjunto JARDIM NOVA EUROPA, Situado á Rua
Conrad Faber s/n, 29º. Subdistrito- Santo Amaro, com uma área real privativa de 51,56m2, área real
comum de 11,00 m2, correspondente á uma vaga no estacionamento para guarda de carro de
passeio em lugar indeterminado, mais uma área real comum de 20,27 m2, nas demais partes, encerrando
á área real total de 82,83, correspondendo-lhe a fração ideal de 1/336 nas partes comuns de uso geral,
inclusive no terreno condominial e a fração ideal 1/48 nas partes comuns de uso especial do edifício
respectivo. Referido Conjunto faz parte do condomínio objeto do R.8/M.88.373 deste registro .
Contribuinte :-166-013-0009-7 ( transcrição da matricula 116.496 do 11 CRI – Cartório de Registro
de Imóveis) . Os imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado de conservação em que se
encontra. ÔNUS: Consta ônus das referidas matrículas conforme R.7/116.496 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
em favor da Caixa Econômica Federal - CEF, conforme Av.R8 a PENHORA procedida nestes autos e conforme
a PENHORA nos termos da certidão da 7º Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro (Proc. nº 1063437-
36.2016.8.26.0002), extraída da ação de Execução entre as mesmas partes. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA
DOS BENS – No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis apregoados será o valor da
avaliação judicial que correspondem a R$ 223.000,00 (outubro/2017 – fls. 146 á 199), que será atualizada
à época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis corresponderá a 50%
deste valor atualizado.  DEMAIS INFORMAÇÕES BEM COMO CONDIÇÕES DE VENDA, HABILITAÇÃO
NO SISTEMA, REMISSÃO, ADJUDICAÇÃO, PENHORAS, FORMA DE PAGAMENTO, COMISSÃO DE
LEILOEIRO, PENHORAS E OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE ESTÁ NO SITE
WWW.RAICHERLEILOES.COM.BR, INFORMAÇÕES CONTATO@RAICHERLEILOES.COM.BR.

4ª Vara Cível. 4º Ofício. Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação da executada JACINTO
ZIMBARDI & CIA. LTDA., CNPJ Nº 61.593.653/0001-16, e demais interessados, expedido nos autos da Ação
de Execução, requerida por SPRINT FOMENTO MERCANTIL LTDA., CNPJ Nº 04.082.943/0001-61,
Processo nº 0077034-83.2008.8.26.0224. A Dra. Beatriz de Souza Cabezas, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível
do Foro da Comarca de Guarulhos, na forma da Lei, etc... FAZ SABER aos que o presente edital de 1ª e 2ª
Praça de bem imóvel virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que na forma do art. 879, II, do
CPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado pelo Tribunal de
Justiça www.faroonline.com.br, sob a condução do leiloeiro oficial Renato Morais Faro, Jucesp nº 431, no dia
23/11/2018, às 15:00 horas, terá início a 1ª praça e se estenderá por três dias subsequentes, encerrando-se
em 26/11/2018, às 15:00 horas, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo entregue
a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça que
terá início imediatamente após o fechamento da primeira, e se encerrará no dia 17/12/2018, às 15:00 horas,
para o 2º Leilão, ocasião em que os referidos bens serão entregues a quem mais der, não devendo ser aceito
lance inferior a 60% da avaliação atualizada. Nos termos do art. 889, I, do CPC, pelo presente edital, ficam
intimados os executados, e demais interessados se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus
advogados. CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-
LINE”, sendo que os lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor
www.faroonline.com.br e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real
das ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente
registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro
dos lanços. DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar no prazo improrrogável de 24 horas o valor
do lance vencedor através da guia de depósito judicial (a ser obtida através do site www.bb.com.br).
PARCELAMENTO: De acordo com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC, os interessados em adquirir
o bem de forma parcelada, poderão pedir o parcelamento por escrito, até o início do primeiro leilão, desde
que a proposta não seja inferior ao valor da avaliação, e até o início do segundo leilão, desde que o valor
da proposta não seja menor que 60% do valor da avaliação, ficando claro que do requerimento deverá
constar oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até
30 meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando
se tratar de imóveis. De todas as propostas deverão constar prazo, modalidade, indexador de correção
monetária e condições de pagamento do saldo. Deve, ainda, constar da proposta que o interessado
declara estar ciente da multa de 10% sobre a parcela inadimplida somada às parcelas vincendas (art. 895,
§4º), bem como que em caso de inadimplemento declara estar ciente sobre a possibilidade de o exeqüente
pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto nestes mesmos autos (art. 895, §5º).
Observa-se, ainda, que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as
propostas de pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO GESTOR: A comissão do gestor será de 5%
(cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até 24 horas após
o leilão, através de depósito bancário. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos
pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante
providenciará perante o Juízo competente a imissão na posse. DA ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha
a adjudicar os bens ficará igualmente responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro sobre o valor da
avaliação. REMIÇÃO: Na hipótese de remição da execução, após a publicação do edital, os devedores
pagarão a comissão do Leiloeiro Oficial de 3% (três por cento), sobre o valor de avaliação dos bens, para
cobertura de todos os dispêndios do Leiloeiro, acrescido de todos os encargos previstos, devendo apresentar
os pagamentos ao Leiloeiro Oficial conjuntamente com a petição, fazendo expressa menção à remição da
execução, caso em que não deverá fazer uso do protocolo integrado. ACORDO: Caso haja acordo entre as
partes, após a publicação do edital, serão devidas ao leiloeiro as custas de leilão, por parte do devedor,
devendo constar da petição de acordo. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no
escritório do Gestor Judicial, na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, Centro - São Paulo/SP, ou ainda, pelo
telefone (11) 3105-4872 - email: faroleiloes@terra.com.br. LOTE ÚNICO: parte ideal correspondente a
20% do imóvel objeto da matrícula nº 396, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos, situado na Rua
Marginal, paralela a Rodovia Presidente Dutra, Cumbica, cidade industrial Satélite de São Paulo, Rua
Paschoal Zimbardi, nº 85 (antigo), com área total de 11.050,00m², sendo que a penhora recaiu sobre os
lotes 3 (1.132,60m²), 4 (920,10m²) e 5 (157,30m²). De acordo com a descrição constante da matrícula, trata-
se de um terreno sem benfeitorias, situado na Rua Marginal, paralela a Rodovia Presidente Dutra, Cidade
Industrial Satélite de São Paulo, medindo 59,00ms de frente; 9,00ms em curva com frente para o cruzamento
da Rua Lateral e Rua 100; 101,00ms à direita de quem da rua lateral olha para o terreno, limitando com a Rua
120; 6,80ms em curva, com frente para o cruzamento da Ruas 120 e 91; 73,80ms em curva com frente para
a Rua 91; 9,40ms em curva com frente para o cruzamento das Ruas 91 e 94; 65,20ms em reta com frente para
a Rua 94; 13,00ms em curva com frente para o cruzamento das Ruas 94 e 96; 62,05ms em curva com frente
para a Rua 96; 30,65ms em curva com frente para a Rua 96; 18,00ms em curva com frente para a Rua 96;
10,50ms em curva com frente para o cruzamento da Rua 96 e Rua lateral, terreno esse de forma irregular
encerrando a área de 11.050,00m². Inscrição cadastral nº  093.01.42.0001.00.000. De acordo com o laudo de
avaliação sobre o terreno há uma edificação – galpão industrial, com área construída de 1.837,55m². VALOR
TOTAL DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: R$14.930.000,00 (quatorze milhões, novecentos e trinta mil reais),
conforme laudo de avaliação de fls., constante dos autos, datado de setembro de 2016. VALOR DA AVALIAÇÃO
CORRESPONDENTE À PARTE IDEAL DE 20% DO IMÓVEL: R$2.986.000,00 (dois milhões, novecentos
e oitenta e seis mil reais), conforme laudo de avaliação de fls., datado de setembro/2016. VALOR DA AVALIAÇÃO
ATUALIZADO PELO TJ/SP PARA setembro/2018: R$15.741.614,00 (quinze milhões, setecentos e quarenta
e um mil, seiscentos e quatorze reais). VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA PELO TJ/SP PARA
SETEMBRO/2018 CORRESPONDENTE À PARTE IDEAL DE 20%: R$3.148.323,00 (três milhões, cento
e quarenta e oito mil, trezentos e vinte e três reais). Obs. 1: Consta da Av. 12 da referida matrícula
ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial, processo nº 0121229-06.2009.8.26.0100, promovida
por Mundi Banco Fomento Comercial e Participações Ltda. em face de Jacinto Zimbardi e Cia Ltda. e Outras,
em trâmite perante a 1ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo; Obs. 2: Consta da Av. 13 da referida matrícula
a penhora destes autos; Obs. 3: Consta da Av. 14 da referida matrícula penhora nos autos da ação de execução
de título extrajudicial, processo nº 0121229-06.2009.8.26.0100, promovida por Mundi Banco Fomento Comercial
e Participações Ltda. em face de Jacinto Zimbardi e Cia Ltda. e Outras, em trâmite perante a 1ª Vara Cível do
Foro Central de São Paulo; Obs. 4: Constam débitos de IPTU inscritos em dívida ativa no valor de R$614.544,20
(seiscentos e quatorze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), para agosto/18. ÔNUS,
TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais débitos, inclusive condominiais, taxas ou impostos incidentes sobre o bem
correrão por conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do § único do artigo 130 do CTN,
que se sub-rogam sobre o preço dos bens. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Eu ___,
escrevente conferi. Eu _______, coordenador subscrevi. São Paulo,  de       de 2018. Dra. Beatriz de Souza
Cabezas - Juíza de Direito

17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 17º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0214056-
02.2010.8.26.0100. O Dr. André Luiz da Silva Cunha, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/
SP, Faz Saber a Tek Translation International - Serviços de Tradução Ltda (CNPJ. 08.731.260/0001-49), que Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum,
objetivando a quantia de R$ 24.761,71 (dezembro de 2010), referente ao Contrato de Locação, relativo à sala 1001
do 10° pavimento do Centro Empresarial Internacional Rio, situado na Avenida Rio Branco, 01, na Cidade do Rio
de Janeiro/RJ. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir
dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo
contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 24/10/2018.                                                    14 e 15 / 11 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010256-71.2017.8.26.0007. O MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr. Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a AGNALDO ROCHA DE ASSIS, CPF 311.288.398-57, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum por parte de Itaú Unibanco S/A., objetivando ao recebimento da quantia de R$ 105.199,98 (Maio/2017),
em razão de empréstimo concedido denominado Crediário Itaú, Operação Contrato nº 46515-000001125318301.
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. 14 e 15 / 11 / 2018

5ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 5º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1034358-
09.2016.8.26.0100. O Dr. Gustavo Coube de Carvalho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Central da Capital/
SP, Faz Saber a Magnus Mário Maia (CPF. 059.210.588-15), que Banco Santander do Brasil S/A lhe ajuizou ação de
Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 95.660,87 (março de 2016), referente ao Crédito
Prev Operação n° 3706000072110322254. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros
os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 25/10/2018.          14 e 15 / 11 / 2018
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Balanço patrimonial em 31 de março de 2018 e 31 de março de 2017 (Em milhares de reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios fi ndos em 31 de março de 2018 e 31 de março de 2017 (Em milhares de reais)

João Ometto Participações S.A.
CNPJ/MF nº 47.796.594/0001-52

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstração do resultado - Exercícios fi ndos em
31 de março de 2018 e 31 de março de 2017 (Em milhares de reais)

Demonstração do fl uxo de caixa - Exercícios fi ndos em
31 de março de 2018 e 31 de março de 2017 (Em milhares de reais)

 A Diretoria Luiz Antônio Cornélio - Contador CRC 1SP 172.573/O-5

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Contábeis e Financeiras do Balanço Patrimonial de 31/03/2018.

Ativo  31/03/2018 31/03/2017
Circulante 35.668 21.534
Caixa e equivalentes de caixa 338 3.908
Partes relacionadas 35.278 17.601
Tributos a recuperar 52 25
Não circulante 850.312 855.171
Propriedade para investimento 16.212 16.317
Investimentos em coligadas 834.100 838.854
Total do ativo 885.980 876.705

Passivo e patrimônio líquido 31/03/2018 31/03/2017
Circulante 28.996 16.893
Fornecedores 613 665
Partes relacionadas 28.383 16.228
Não circulante 2.045 -
Impostos diferidos 2.045 -
Patrimônio líquido 854.939 859.812
Capital social 225.000 225.000
Ações em tesouraria refl exas (56.162) (21.624)
Opções de ações
 outorgadas por investida indireta 2.815 1.969
Ajustes de avaliação patrimonial 279.370 337.992
Reserva de lucros 403.916 316.475
Total do passivo e do patrimônio líquido 885.980 876.705

Receitas (despesas) operacionais 31/03/2018 31/03/2017
Despesas gerais, administrativas e outras (1.179) (1.649)

Resultado da equivalência

 patrimonial de investidas 116.937 70.193

Outras receitas, líquidas 8.735 157

Lucro operacional 124.493 68.701
Resultado fi nanceiro: Receitas fi nanceiras 190 1.829

Despesas fi nanceiras (10) (3.720)

Lucro antes do I.R e da contribuição social 124.673 66.810
Impostos correntes (387) (1.187)

Impostos diferidos (2.045) 6.073

Lucro líquido do exercício 122.241 71.696

Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/03/2018 31/03/2017
Lucro líquido do exercício 122.241 71.696
Ajustes ao lucro
Resultado com baixa/permuta de ações (2.160) 3.630
Depreciação 105 26
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas - 29
Imposto de renda e contribuição social diferidos 2.045 (6.073)
Resultado de equivalência patrimonial de coligadas (116.937) (70.193)
Ganho por avaliação valor justo - permuta (6.014) -
Variação de ativos e passivos
Contas a receber e tributos a recuperar (27) 3.957
Fornecedores (51) (727)
Caixa líquido gerado
 pelas atividades operacionais (798) 2.345
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Recebimento de dividendos 24.573 16.822
Caixa gerado pelas atividades de investimentos 24.573 16.822
Fluxos de caixas das atividades de fi nanciamentos
Dividendos e juros sobre o capital pagos (27.344) (16.254)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de fi nanciamentos (27.344) (16.254)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa (3.569) 2.913
Caixa e equivalentes de
 caixa no início do exercício 3.908 995
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 338 3.908

 31/03/2018 31/03/2017
Lucro líquido do exercício 122.241 71.696
Outros componentes do resultado abrangente
Resultado com derivativos -

 hedge accounting de investida (1.492) 85.997

Total do resultado abrangente do exercício 120.749 157.693

 Ajustes de avaliação patrimonial Reserva de lucros
  Ações em Opções Reserva      Reserva de Lucro
 Capital tesouraria - outorgadas - de capital - Deemed Hedge Outros   Incentivos exer-
 social refl exo refl exo refl exo cost accounting refl exos Legal Retenção Fiscais cício Total
Em 31 de março de 2016 225.000 (6.428) 1.201 2.487 445.807 (100.534) (948) 19.050 137.030 - - 722.665
Aumento patrimonial por contraprestação transferida de investida refl exa - - - - - - - - 88.604 20.416 - 109.020
Constituição de reserva de incentivos fi scais refl exo - - - - - - - - (11.261) 21.460 (10.199) -
Realização de reserva de lucros refl exa - - - - - - - - (134) - - (134)
Realização de mais-valia de deemed cost de investidas - - - - (3.845) - - - - - 3.845 -
Constituição de tributos diferidos refl exos - - - - (46.073) - - - - - - (46.073)
Resultado com derivativos - hedge accounting de investidas - - - - - 85.997 - - - - - 85.997
Ajuste refl exo por opções outorgadas reconhecidas por controlada - - 1.014 - - - - - - - - 1.014
Ajuste refl exo por opções de ações exercidas de investidas - 53 (11) (9) - - - - - - - 33
Ajuste refl exo por aquisição e alienação de ações de emissão própria refl exa - (15.912) (126) 67 - - - - - - (177) (16.148)
Ajuste decorrente de ganho/perda variação de participação em investidas - 664 (109) (147) (24.510) 1.683 (21.984) - - - - (44.403)
Refl exo dos lucros e ou prejuízos exercício anterior - - - - - - - - - - (410) (410)
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - - - 71.696 71.696
Destinação do lucro: Constituição de reserva legal - - - - - - - 3.585 - - (3.585) -
Dividendos pagos - - - - - - - - (5.067) - - (5.067)
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - - - - - (9.378) (9.378)
Juros sobre capital próprio distribuídos - - - - - - - - - - (9.000) (9.000)
Constituição de retenção de lucros - - - - - - - - 42.792 - (42.792) -
Em 31 de março de 2017 225.000 (21.623) 1.969 2.398 371.379 (12.854) (22.932) 22.635 251.964 41.876 - 859.812
Refl exo baixa de ações de coligadas - - - (21) (2.479) 144 197 - - - - (2.160)
Realização de mais-valia de deemed cost de investidas – refl exa - - - - (4.900) - - - - - 4.900 -
Resultado com derivativos - hedge accounting de investidas – refl exo - - - - - (1.492) - - - - - (1.492)
Ajuste refl exo por aquisição e alienação
 de ações de emissão própria por controlada refl exa - (34.279) (176) (143) - - - - - - - (34.598)
Ajuste refl exo por opções outorgadas reconhecidas por controlada - - 974 - - - - - - - - 974
Refl exo constituição de tributo diferido - - - - (68.300) - - - - - - (68.300)
Dividendos adicionais do exercício anterior pagos - - - - - - - - (11.056) - - (11.056)
Ganho decorrente de variação de participação em controlada - (327) 62 57 6.881 (275) 11.720 - - 374 - 18.492
Ajuste refl exo por opções de ações exercidas de investidas - 69 - (12) - - - - - - - 57
Constituição de reserva de incentivo fi scal refl exa - - - - - - - - - 18.049 (18.049) -
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - - - 122.241 122.241
Destinação do lucro: Constituição de reserva legal - - - - - - - 6.112 - - (6.112) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - - - - - (29.032) (29.032)
Constituição de reserva de retenção de lucros - - - - - - - - 73.948 - (73.948) -
Em 31 de março de 2018 225.000 (56.160) 2.829 2.279 302.581 (14.477) (11.015) 28.747 314.856 60.299 - 854.939

“Notas explicativas estão na sede da empresa a disposição dos acionistas”

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios fi ndos em 31 de março de 2018 e 31 de março de 2017

(Em milhares de reais)

Balanço Patrimonial para os Exercícios fi ndos em 31 de março de 2018 e 31 de março de 2017 (em reais)

Velvet Participações S/A - CNPJ: 04.431.039/0001-14
Relatório da Diretoria

 31/03/2018 31/03/2017
Receitas 8.443.376,88 8.397.000,00
Custo dos lotes vendidos (347.304,61) (344.000,00)
Lucro bruto 8.096.072,27 8.053.000,00
Receitas (despesas) operacionais 10.096.624,59 (5.309.994,55)
 Despesas gerais e administrativas (2.674.694,95) (2.596.444,23)
 Resultado de equivalência patrimonial 12.771.319,54 3.874.342,09
 Outras receitas (despesas), líquidas - (6.587.892,41)
Lucro operacional 18.192.696,86 2.743.005,45
 Receitas fi nanceiras 2.783.153,17 3.844.523,70

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios fi ndos 
em 31 de março de 2018 e 31 de março de 2017 (em reais)

Fluxos de caixa das  31/03/2018  31/03/2017
 atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 19.592.619,65 4.849.586,58
Ajustes
 Baixa do ativo imobilizado - 6.290.530,16
 Resultado de equivalência patrimonial (12.771.319,54) (3.874.342,09)
 6.821.300,11 7.265.774,65
 Variações nos ativos e passivos
 Títulos/Contas a receber (877.812,50) (9.994.582,19)
 Títulos/Contas a pagar 34.866,56 5.757.895,75
 Títulos e valores mobiliários (7.955.932,53) 623.749,42
 Outros ativos e passivos líquidos (4.679.642,61) 297.688,65
Caixa líquido proveniente das 
 (aplicado nas) atividades operacionais (6.657.220,97) 3.950.526,28
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Aquisição de ativo imobilizado (5.272.295,99) (8.004.134,97)
 Investimentos em Participações Societárias  (147.946,00) -
 Aplicações em Empreendimentos Imobiliários 821.150,80 (339.479,16)
 Recebimento de dividendos  12.771.104,05 6.100.094,97
Caixa líquido proveniente das 
 atividades de investimentos 8.172.012,86 (2.243.519,16)
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamentos
 Pagamentos de dividendos  (1.151.741,43) (1.136.365,05)
Caixa líquido aplicado 
 nas atividades de fi nanciamentos (1.151.741,43) (1.136.365,05)
Aumento líquido de caixa 
 e equivalentes de caixa 363.050,46 570.642,07
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 861.012,90 290.370,83
Caixa e equivalentes de caixa 
 no fi nal do exercício 1.224.063,36 861.012,90

Demonstração do Resultado Abrangente 
para os Exercícios fi ndos em 31/03/2018/ e 31/03/2017 (em reais)

 31/03/2018 31/03/2017
Lucro líquido do exercício 19.592.619,65 4.849.586,58
Itens que serão reclassifi cados 
 subsequentemente ao resultado - -
Total do resultado abrangente do exercício 19.592.619,65 4.849.586,58

Demonstração do Resultado para os Exercícios fi ndos em 31 de março de 2018 e 31 de março de 2017 (em reais)

    Reservas de Lucros
 Capital Outros  Reserva Retenção  Lucros
 Social Refl exos Legal de Lucros Acumulados Total
Saldos em 31/03/2016 70.500.000,63 - 2.288.253,69 18.642.031,55 - 91.430.285,87
Lucro do período  - - - - 4.849.586,58 4.849.586,58
Destinações: Reserva Legal - - 242.479,33 - (242.479,33) -
 Dividendos Mínimos Obrigatórios  - - - - (1.151.871,82) (1.151.871,82)
 Retenção de Lucros - - - 3.455.235,43 (3.455.235,43) -
Saldos em 31/03/2017 70.500.000,63 - 2.530.733,02 22.097.266,98 - 95.128.000,63
Ajuste exercício anterior - - - 33.832,66 - 33.832,66
Variação participação em investida refl exa - (2.218.541,12) - - - (2.218.541,12)
Lucro do período  - - - - 19.592.619,65 19.592.619,65
Destinações: Reserva Legal - - 939.554,30 - (939.554,30) -
 Dividendos Mínimos Obrigatórios - - - - (4.462.882,92) (4.462.882,92)
 Retenção de Lucros - - - 14.190.182,43 (14.190.182,43) -
Saldos em 31/03/2018 70.500.000,63 (2.218.541,12) 3.470.287,32 36.321.282,07 - 108.073.028,90

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios fi ndos em 31 de março de 2018 e 31 de março de 2017 (em reais)

ATIVO 31/03/2018 31/03/2017
Circulante 39.117.467,63 35.639.162,13
 Caixa e equivalentes de caixa 1.224.063,36 861.012,90
 Títulos e valores mobiliários 36.729.745,92 28.773.467,41
 Contas a receber 877.812,50 5.715.381,95
 Tributos a recuperar 140.299,87 140.299,87
 Dividendos a receber - 149.000,00
 Outros ativos 145.545,98 -
Não circulante 73.925.258,95 67.005.836,22
 Partes relacionadas 14.506.389,45 9.728.389,45
 Outros ativos 2.838.582,71 2.825.145,82
 Investimentos em coligadas e controladas 9.693.986,78 12.886.927,18
 Propriedades para investimentos 21.182.449,15 21.162.373,77
 Imobilizado 25.703.850,86 20.403.000,00
Total do ativo 113.042.726,58 102.644.998,35

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/03/2018 31/03/2017
Circulante 4.893.418,85 1.838.741,43
 Fornecedores 107.617,63 182.000,00
 Tributos a recolher 322.918,30 505.000,00
 Dividendos a pagar e antecipações 4.462.882,92 1.151.741,43
Não circulante 76.278,83 5.678.256,29
 Resultado de exercícios futuros - 5.678.256,29
 Tributos diferidos 76.278,83 -
Patrimônio líquido 108.073.028,90 95.128.000,63
 Capital social 70.500.000,63 70.500.000,63
 Reservas de lucros 37.573.028,27 24.628.000,00

Total do passivo e patrimônio líquido 113.042.726,58 102.644.998,35

A Diretoria
Luiz Antonio Cornélio - Contador - CRC 1SP 172.573/O-5

As demonstrações fi nanceiras completas, contendo as Notas 
Explicativas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Contábeis e Financeiras do Balanço Patrimonial encerrado em 31/03/2018 e 31/03/2017.

 31/03/2018 31/03/2017
 Despesas fi nanceiras 4.172,89 7.183,81
 Variações monetárias e cambiais, líquidas - -
Resultado fi nanceiro 2.787.326,06 3.851.707,51
Lucro antes do imposto de renda 
 e da contribuição social 20.980.022,92 6.594.712,96
Imposto de renda e contribuição social
 Do exercício (1.202.330,49) (1.745.126,38)
 Diferidos (185.072,78) -
Lucro líquido do exercício 19.592.619,65 4.849.586,58

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL 11ª FORO REGIONAL II - SANTO AMARO 11ª VARA CÍVEL OFÍCIO
CÍVEL- COMARCA DE SÃO PAULO -  Edital de 1º e 2º Leilão de bens imóveis e para intimação do executado
Sr. José Márcio de Oliveira (CPF nº 087.040.258-73) e outros interessados a credora fiduciária CAIXA
ECONOMICA FEDERAL – CEF  em nome de seus advogados constituídos neste processo demais
interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial que lhe requer Condomínio
Conjunto Jardim Nova Europa ( CNPJ  61.304.093/0001-32) – PROCESSO. nº 1057721-28.2016.8.26.0002.
O Excelentíssimo Juiz Dr. ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO da 11ª Vara Cível Regional de Santo
Amaro, Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER que, com fundamento nos artigos 882 a 903 do
NCPC e Provimento CSM nº 1625/09 do TJ/SP, e ainda artigo 335, “caput”, do Código Penal, através do
GESTOR JUDICIAL RAICHER LEILÕES – R18 (www.raicherleiloes.com.br), portal de leilões eletrônicos,
levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 12 de novembro de 2018 às
11h30min, e com término no dia  14 de novembro de 2018 às 11h30min, entregando-o a quem mais der valor
igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado o 2º Leilão com início no dia 14 de novembro
de 2018 às 11h30min e com término no dia 13 de dezembro de 2018 às 11h30min, caso não haja licitantes no
1º Leilão, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60%
do valor de avaliação (disposto no artigo 887, § 3º do CPC), dos bens abaixo descritos, conforme condições
de venda constantes no presente edital.  LOTE UNICO: IMÓVEL : APARTAMENTO nº 84, Matrícula nº
146.802: localizado no 8º andar do Edifício Holanda, do Conjunto Jardim Nova Europa, situado à
Rua Conrad Faber nº 325, no 29º Subdistrito Santo Amaro, com uma área privativa de 51,56m², a área
real comum de 11m², correspondente a uma vaga no estacionamento para guarda de um carro de
passeio em lugar indeterminado, mais uma área real comum de 20,27m² nas demais partes, encerrando
a área real total de 82,83m², correspondendo-lhe a fração ideal de 1/336 nas partes comuns de uso geral,
inclusive condominial e a fração ideal de 1/48 nas partes comuns de uso especial do edifício. (matrícula
146.802) . Os imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado de conservação em que se encontra.
DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DOS BENS – No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis
apregoados será o valor da avaliação judicial que correspondem a R$ 222.000,00 (setembro/2017 – fl. 208)
que será atualizada à época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis
corresponderá a 60% deste valor atualizado.  DEMAIS INFORMAÇÕES BEM COMO CONDIÇÕES DE
VENDA, HABILITAÇÃO NO SISTEMA, REMISSÃO, ADJUDICAÇÃO, PENHORAS, FORMA DE
PAGAMENTO, COMISSÃO DE LEILOEIRO, PENHORAS E OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE ESTÁ
NO SITE WWW.RAICHERLEILOES.COM.BR, INFORMAÇÕES
CONTATO@RAICHERLEILOES.COM.BR.

RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS), bem como
para INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S): ALVARO FERREIRA DA SILVA, CPF 086.929.368-04,
eventual(is) cônjuge(s), se casado(s) for(em); eventuais sucessores/herdeiros; da PROMITENTE
VENDEDORA: GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ 58.507.286/0001-86
e demais interessados, expedido no PROCESSO FÍSICO Nº 0053128-64.2002.8.26.0001 (001.02.053128-2),
Ação de Conhecimento, ora em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
SAN MARINO, CNPJ 00.617.582/0001-50. A Drª. Fernanda Rossanez Vaz da Silva, MMª. Juíza de Direito
da 1ª Vara Cível - Foro Regional I - Santana/SP, com fulcro no artigo 879, II c/c o artigo 882, § 2º, ambos do
CPC, regulamentado pelo Provimento CSM nº 1625/09 e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, FAZ SABER aos que o
presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que a Gestora Oficial, CHRISTOVÃO
GESTÃO 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, levará a leilão “on line” o(s) bem(ns)
imóvel(is) abaixo descrito(s) no sítio www.leilaoinvestment.com.br, em condições que se seguem: DO(S)
BEM(NS) IMÓVEL(IS): DIREITOS que o executado possui no APARTAMENTO nº 73, TIPO A, LOCALIZADO
NO 7º ANDAR DO EDIFÍCIO SAN MARINO”, situado na Rua Tranway nº 476, no 22º Subdistrito Tucuruvi,
contendo a área útil de 60,04875m², área comum de divisão proporcional de 64,06465m², nesta já incluída uma
vaga de garagem em local indeterminado, totalizando a área construída de 124,1134m², correspondendo-lhe
a fração ideal de 3,0955% no terreno e nas demais partes comuns do condomínio. MATRÍCULA 155.596 do
15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. CONTRIBUINTE nº: 069.021.0181-7. R.01-155.596, de
25/08/1999: Compromisso de Compra e Venda em nome do promitente comprado e executado. DOS ÔNUS:
1-) R.2-155.596, 09/01/2003. Auto de Arresto, Avaliação e Depósito. Mandado de 10/10/2002, expedido nos
autos da Ação de Exec. Fiscal, Proc. nº 664953-1/97-9 que a PMSP x Goldfarb; 2-) Av.3- 155.596. Prenotação
nº 769.994 de 10/06/2016. Penhora sobre os direitos reais de compromisso. Ação de Exec. Civil, Proc.
0051742-18.2010 ajuizada entre as mesmas partes deste processo; 3-) Há débitos de IPTU Exercício Atual
- Contribuinte: 069.021.0181-7: R$ 1.562,60. Há débitos de IPTU Exercícios Anteriores de 2011 a 2017. Há
DÍVIDA ATIVA ajuizadas de 1996, 1999 a 2016. Não ajuizada 2017. Consulta Detalhada de Débitos, Nº do
Contribuinte: 069.021.0181-7: R$ 78.878,39. Total de Débitos: 23 (conf. pesquisa ao sítio da PMSP, em 18/
09/2018, valores validos até a data da pesquisa). DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL: R$ 501.979,68 (até
setembro/2018, pelo site DrCalc.net Índices e Cálculos na Web, tendo-se por base o laudo de avaliação as
fls. 208, que em junho/2014 avaliou o(s) bem(ns) apto. nº 73, tipo A e 01 vaga de garagem em R$ 393.000,00).
DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO: R$ 154.920,29 (até setembro/2018, pelo site DrCalc.net
Índices e Cálculos na Web, tendo-se por base o cálculo de fls. 368 (que será atualizado à época do leilão).
DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começa em 21/11/2018, às 14h00 e termina em 26/11/2018, às
14h00. O 2º Leilão começa em 26/11/2018, às 14h01min. e termina em 18/12/2018, às 14h00. DAS
CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor
da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor atualizado da última
avaliação (2º leilão). “A atualização deverá ser feita pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça para os débitos
judiciais comuns” (conf. r decisão de fls. 415-417). Os interessados deverão cadastrar-se previamente no
portal www.leilaoinvestment.com.br para que participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações
solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO: Caso não haja propostas para pagamento à
vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, até o início da primeira etapa, proposta
por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja
considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, exceto a comissão
do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado antes da expedição da carta de
arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses. Prevalecerá a proposta de maior valor, que estarão sujeitas
a apreciação pelo MM Juízo da causa (Art. 891, Par. único e Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º ambos do CPC).
DO PAGAMENTO: O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial,
no site: www.tjsp.jus.br, (clicar em portal de custas, emissão de guias e depósito judicial), respectivamente,
no prazo de até 24 horas da realização do leilão. (Art. 884, IV do CPC). DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do lanço) e deverá ser paga mediante
DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na
conta da Gestora Oficial: Christovão Gestão em Alienações Eletrônicas e Publicidade Ltda., CNPJ nº 12.871.578/
0001-00, Banco Itaú, Agência 0349, C/C 47447-8. (Art. 884, Par. único do CPC e art. 18, § único do Prov. CSM
nº 1625/2009). Pelo presente, fica(m) o(a)(s) EXECUTADO(a) ALVARO FERREIRA DA SILVA, CPF
086.929.368-04, eventual(is) cônjuge(s), se casado(s) for(em); eventuais sucessores/herdeiros; da
PROMITENTE VENDEDORA: GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ
58.507.286/0001-86 e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m)
localizado(a)(s) para intimação pessoal. Dos autos do processo não há recursos pendentes de julgamento.
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. Edital completo e demais condições no sítio:
www.leilaoinvestment.com.br.

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

GLEISON DA SILVA DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONFERENTE, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/05/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ RONALDO GOMES DE SOUZA E DE MARIA LUCIA DA SILVA DE SOUZA.
KATHELIN DANIELE DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE
TELEMARKETING, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/02/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALDEI RICARDO DOS SANTOS E DE MARIA ELISA
LIMA DOS SANTOS.

EDUARDO MIRANDA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUTONOMO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/03/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ EDILSON DE OLIVEIRA E DE EUNICE MIRANDA DE OLIVEIRA. VANUSA
SCHADECK, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO TECNICA DE ENFERMAGEM, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/01/1968), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ELZA SCHADECK.

NILSON GOMES PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO APLICADOR DE RESINA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/11/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE DANIZETE PEREIRA DA SILVA E DE MARIA ZIZI GOMES PEREIRA.
JÉSSICA MARQUES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE PLANEJAMENTO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/12/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO SOUZA DA SILVA E DE MARCIA MARQUES FRANCISCO DA
SILVA.

ANIVAL JOSEPH MUNIZ, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM
ITAMARAJU, BA NO DIA (30/10/1967), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE AMERICO EVANGELISTA MUNIZ E DE ZUIDE GALDINO JOSEPH. JOELMA DO
NASCIMENTO LEAL, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO GERENTE FINANCEIRO, NASCIDA
EM CAMACÃ, BA NO DIA (23/01/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JOSÉ CARLOS LEAL JUNIOR E DE AUDETE DO NASCIMENTO LEAL.

ANTONICLEI SOUSA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE DE AÇOUGUE,
NASCIDO EM PENEDO, AL NO DIA (02/03/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO SOUSA FEITOZA E DE MARIA PETRUCIA DA SILVA. JHENIFER
AUGUSTO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/09/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE WILSON JOSE DOS SANTOS E DE LUCIANA RODRIGUES AUGUSTO.

LUIZ AUGUSTO FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR EMENDADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/05/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIZ DOS SANTOS FERREIRA E DE CREUSA MARIA DO CARMO
FERREIRA. DIANA PEREIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AGENTE DE
AEROPORTO, NASCIDA EM GUARULHOS, SP NO DIA (31/05/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA
GUARULHOS, SP, FILHA DE JOSÉ APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS E DE FRANCISCA
PEREIRA PAIVA.

TIAGO SOUSA MENEZES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GAZISTA, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (30/12/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE NORMANDO NELSON DE MENEZES E DE MARIA DE FATIMA DE SOUSA MENEZES.
JENIFFER DO PRADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE VENDAS, NASCIDA
EM FERRAZ DE VASCONCELOS, SP NO DIA (16/07/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIO DO PRADO E DE MARGARETH DE MARCHIORI DO
PRADO.

JOSE NOVAIS JUNIOR, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MODELISTA, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (02/12/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOSE NOVAIS E DE MARIA DE FATIMA SILVA. ROSANE DE ASSIS BARBOSA, ESTADO
CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO CONSULTORA EM SISTEMA DA GESTÃO, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (17/09/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE VALDEMIRO BARBOSA E DE CACILDA JOSE DE ASSIS BARBOSA.

JONATAS RODRIGUES NOGUEIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TECNICO DE
REFRIGERAÇÃO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/08/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSUÉ NOGUEIRA DA SILVA E DE SUELI RODRIGUES
DA SILVA. JULIA RODRIGUES SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE
TELEMARKETING, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/10/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE DANIEL ANTONIO DOS SANTOS E DE ALESSANDRA
RODRIGUES TRINDADE DOS SANTOS.

DIOGO FERREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA ADMINISTRATIVO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/07/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE SONIA REGINA FERREIRA DA SILVA. GISÉLE RODRIGUES, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TECNICA DE NUTRIÇÃO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/
03/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL
RODRIGUES DA CONCEIÇÃO E DE HERMELINDA MARIA VIEIRA RODRIGUES.

MANOEL DIAS DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PEDREIRO, NASCIDO EM
REMANSO, BA NO DIA (30/11/1966), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ANTONIO HONORIO DE SOUZA E DE IZABEL DIAS DE SOUZA. MARY HIPÓLITO DE
ARAUJO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO CUIDADORA DE IDOSOS, NASCIDA EM CAMPO
DO BRITO, SE NO DIA (03/05/1965), RESIDENTE E DOMICILIADA ITAQUAQUECETUBA, SP, FILHA
DE NATANAEL HIPÓLITO DE ARAUJO E DE MARIA JOSÉ DE ARAUJO.

DEIVID RAMOS DA CUNHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (05/01/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE CARLOS ALBERTO LAURIANO DA CUNHA E DE ADRIANA RAMOS DA SILVA CUNHA.
DANIELA MARIA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO SALGADEIRA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (09/09/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE EDIMILSON JOSE DA SILVA E DE MARIA JOSE MARCOLINO DA SILVA.

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.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1014812-97.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Despesas Condominiais Exequente: Condomínio Terrara Executado: Terrara Rouxinol Spe
Empreendimento Imobiliario Ltda EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014812-
97.2018.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São
Paulo, Dr. Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TERRARA ROUXINOL SPE
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (CNPJ/MF nº 09.230.581/0001-22) que SUBCONDOMÍNIO
CASAS E TOWNHOUSE CONDOMÍNIO TERRARA lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando a quantia de R$ 3.102,72, referente ao não pagamento das despesas condominiais. Estando a
executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou
reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será
o presente, afixado e publicado. São Paulo, 25/10/18. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de outubro de 2018.  13 e 14/11

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1099115-80.2014.8.26.0100 Classe: Assunto: Monitória - Cheque
Requerente: CRBS S/A - CDD Oeste Requerido: Ricardo Somones Rosa EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1099115-80.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do
Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO SOMONES ROSA, Brasileiro, RG 109066431, CPF 701.213.534-
43, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CRBS S/A - CDD Oeste, para pagamento do
débito cujo valor na data do ajuizamento (18.11.2017) era de R$ 37.204,81 (trinta e sete mil, duzentos e quatro
reais e oitenta e um centavos) decorrente de inadimplência dos cheques nº 000094, 000095, 000098, 000099
e 000136, devidamente atualizada efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondestes à 5% do
valor da causa. 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 embargos monitórios sob pena de, não o fazendo, se constituir de
eficácia executiva o pedido da inicial. 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 dezembro de 2017. 13 e 14/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0051608-04.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA
MUNHOZ DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EUN SIL SON CHUNG, CPF 079.811.348-03,
que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de Educação
e Cultura Sinec Ltda. 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$ 64.814,50 (maio/2018), devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos,
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis
para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de setembro de 2018. 13 e 14.11

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1069374-92.2014.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa
Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EDUARDO DE CASTRO BELO, RG 84157677, CPF 115.685.638-
84, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado
Objetivo – Supero Ltda., objetivando a cobrança de R$ 23.998,02 (março/2014), oriunda do inadimplemento
dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2010. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se
de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de
revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de outubro de 2018.    13 e 14.11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008091-36.2013.8.26.0704 A MMa. Juíza
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Monica Lima Pereira,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a WATSON S COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉSTICOS LTDA,
CNPJ 01.137.163/0001-83, na pessoa do seu representante legal que foi ajuizada Ação de Cobrança pelo
HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO, objetivando a procedência da ação e a condenação da Ré ao
pagamento de R$ 81.231,40, referente aos contratos de Conta Corrente e Giro Fácilsob os nºs 2210432329,
2210528186, 2210534933, 2210536936, 2210540658, 221041611, 2210545757, 2210547687 e 2210549272,
atualizados até 22/11/2013, 23/10/2013, 31/10/2013 e 15/10/2013, respectivamente, valor esse a ser atualizado
à época do pagamento, acrescidos de juros, demais cominações contratuais, custas processuais e honorários
advocatícios. Encontrando-se a Ré em lugar ignorado e incerto foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a
ação, sob pena de revelia, gerando a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de outubro de 2018 13 e 14/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1063351-31.2017.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda
Soares Fialdini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao JOSÉ ORLANDO PADOVANI JUNIOR, CPF 134.393.358-
79 que foi ajuizada Ação de Cobrança pelo BANCO BRADESCO S/A, objetivando a procedência da ação e
a condenação do Réu ao pagamento de R$ 62.945,92(23/11/2011), referente a Cédula de Crédito Bancário nº
1755066, ambos à agência 992 e Conta nº 85632-0, valor esse a ser devidamente atualizado até o pagamento,
acrescidos de juros, demais cominações contratuais, custas processuais e honorários advocatícios.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de outubro de 2018. 13 e 14/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0051055-54.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA LUCIA SCHMIDT
RIZZON, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ADILSON MOREIRA RAFAEL, CPF 144.628.048-99 que por
este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ/
MF sob o nº 02.558.157/0001-62. 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$ 103.008,89 (cento e três
mil, oito reais e oitenta e nove centavos), atualizado até junho/2018, devidamente atualizada, sob pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 01 de outubro de 2018. 14 e 15/11

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1012473-92.2014.8.26.0007. O Dr. Daniel Fabretti, Juiz de
Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Juliano Marcio
Carvalho de Sá RG: 4.262.270-SSP/PE e CPF: 843.733.004-10 (Vice-Presidente da Executada Federação
Pernambucana de Rodeio CNPJ: 17.245.973/0001-93), que Super Ação Informática - Comercio e Serviços
Ltda - ME CNPJ: 10.213.673/0001-83 ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o
recebimento de R$ R$ 25.772,40 (Junho/2014), sendo esta quantia decorrente dos cheques n° 000001 no
valor de R$ 22.040,40 e n° 000004 no valor de R$ R$3.682,00, do Banco Caixa Econômica Federal, Agência
2962, emitidos por Federação Pernambucana de Rodeio, que lhes foram endossados em 27 de janeiro de
2014. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias,
efetue o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra.
Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que
seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1%
ao mês. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo/SP, 10/10/2018.      14 e 15/11

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1011879-66.2014.8.26.0011. O Dr. Regis Rodrigues Bonvicino,
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Kleber
Souza Guimarães CPF: 253.584.688-89, que Associação Colégio Espanhol de São Paulo CNPJ: 62.938.774/
0001-15 (entidade mantenedora do Colégio Miguel de Cervantes), ajuizou Ação de Execução de Título
Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 69.104,87 (Outubro/2016), representada pelo instrumento
particular de confissão de dívida firmado entre as partes em 15/05/2012, referente à inadimplência de
mensalidades escolares e atividades extras de abril a maio de 2012, bem como cheque emitido em fevereiro
de 2012 e devolvido por insuficiência de fundos. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a
execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios
serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária de juros de 1% ao mês. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São
Paulo, 15/10/2018. 14 e 15/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (vinte) DIAS. PROCESSO Nº 0192016-89.2011.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares
Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANIELLY BARROS MAIA, RG 2148762, CPF 923.896.601-
00, com endereço à Av. Goiás, 1550, Q-3, Lt 36, Setor Central, CEP 77410-010, Gurupi - TO, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Associação Nobrega de Educação e Assistencia
Social, objetivando o recebimento de R$ 4.274,99 (Setembro/2011), referente às mensalidades de Outubro e
Dezembro e atividades extras do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes em
24/10/2007. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2018.

14 e 15/11

Brazilian Securities
Companhia de Securitização

CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

Edital de Convocação

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

Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 343ª Série da 1ª Emissão da Brazilian 
Securities Companhia de Securitização (“CRI” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da Cláusula Quinze do 
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 343ª Série da 1ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 
Securitizadora (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para a Décima Sétima Assembleia Geral de 
Titulares dos CRI (“Décima Sétima Assembleia”), a se realizar no dia 06 de dezembro de 2018 às 10h, no endereço da 
Securitizadora, na Avenida Paulista, nº 1.374, 17º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre 
a contratação de escritório de advocacia para atuar em ação judicial envolvendo garantia do CRI. Os Titulares dos CRI 
deverão se apresentar no endereço da Securitizadora acima indicado portando os documentos que comprovem sua 
condição de titular dos CRI e, os que se fi zerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de mandato, 
com poderes específi cos para representação na Décima Sétima Assembleia, no mesmo endereço da Securitizadora indicado 
acima, no momento da referida Décima Sétima Assembleia. Sem prejuízo, e em benefício do tempo, os titulares dos CRI 
deverão encaminhar previamente os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail assembleias@
pentagonotrustee.com.br, com, pelo menos, 2 (dois) dias úteis de antecedência, e apresentar as vias originais no momento 
da referida assembleia. São Paulo, 09 de novembro de 2018. Brazilian Securities Companhia de Securitização

ACEF S.A. - CNPJ/MF nº 46.722.831/0001-78 - NIRE 35300185765
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO 
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, PARA 
DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DA ACEF S.A., REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2018.
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 23 de outubro de 2018 às 9 horas, na sede social da ACEF S.A., localizada na cidade 
de Franca, Estado de São Paulo, na Avenida Armando Salles de Oliveira, nº 201, Parque Universitário, CEP: 14404-600. 
2. Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista que se verificou a presença do titular das Debêntures (conforme abaixo 
definido) (“Debenturista”) representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação, emitidas no âmbito da 1ª (primeira) 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real e Adicional 
Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Companhia (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), nos 
termos do artigo 71, parágrafo 2º e artigo 124, parágrafo 4º, ambos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em 
vigor (“Lei das Sociedades por Ações”) e da Cláusula 8.6.1 do “Instrumento Particular da Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, para 
Distribuição Pública com Esforços Restritos, da ACEF S.A.”, celebrado em 19 de abril de 2016, entre a Emissora, o Agente 
Fiduciário (conforme abaixo definido) e a Garantidora (conforme abaixo definido), conforme aditado (“Escritura de Emissão”). 
3. Presença: Presente (I) o Debenturista detentor de 100% (cem por cento) das Debêntures em Circulação, conforme lista de 
presença de debenturistas constante do Anexo I à presente ata; Presentes, ainda, os representantes da (II) PENTÁGONO S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”), (III) da Cruzeiro 
do Sul Educacional S.A., na qualidade de interveniente garantidora (“Garantidora”); e (IV) representante da ACEF S.A. (“Emissora”), 
conforme as assinaturas apostas abaixo. 4. Mesa: Letícia Cardelli Buso Gomes – Presidente, Antônio Cavalcanti Júnior – Secretário. 
5. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias de interesse do Debenturista, no âmbito da Emissão, 
conforme formalizada por meio da Escritura de Emissão: (i) a declaração, ou não, do vencimento antecipado da Emissão, em 
razão do não cumprimento pela Emissora da obrigação indicada na cláusula 4.16.2, item “(viii)” da Escritura de Emissão e na 
cláusula 3.6.2 do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Direito Sobre Contas e Outras Avenças 
(“Contrato de Cessão Fiduciária”), considerando que em 3 (três) apurações consecutivas o Valor Mínimo, conforme definido na 
cláusula 3.5 do Contrato de Cessão Fiduciária, não foi observado; e (ii) Autorização, ou não, para que eventual próximo 
descumprimento, pela Emissora, do Valor Mínimo, seja considerado como o primeiro para fins de enquadramento na cláusula 
3.6.2 do Contrato de Cessão Fiduciária. 6. Deliberações: Instalada validamente a assembleia e após a discussão da matéria, o 
Debenturista aprovou as seguintes matérias da Ordem do Dia: (i) A não declaração de vencimento antecipado da Emissão, em 
razão do não cumprimento pela Emissora da obrigação indicada na cláusula 4.16.2, item “(viii)” da Escritura de Emissão e na 
cláusula 3.6.2 do Contrato de Cessão Fiduciária, considerando que em 3 (três) apurações consecutivas, sendo elas realizadas 
nos meses de agosto, setembro e outubro de 2018, o Valor Mínimo, conforme definido na cláusula 3.5 do Contrato de Cessão 
Fiduciária, não foi observado; e (ii) Autorização para que eventual próximo descumprimento, pela Emissora, do Valor Mínimo, seja 
considerado como o primeiro para fins de enquadramento na cláusula 3.6.2 do Contrato de Cessão Fiduciária.  A Emissora e 
Garantidora comparecem a esta Assembleia Geral de Debenturistas e concordam com todas as deliberações tomadas pelo 
Debenturista, e se comprometem em recompor o Valor Mínimo na presente data. Os termos iniciados com letras maiúsculas que 
não estiverem aqui expressamente definidos têm o significado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. 7. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente assembleia geral, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada 
conforme, foi assinada por Letícia Cardelli Buso Gomes – Presidente, Antônio Cavalcanti Júnior – Secretário, pelo Debenturista, 
Agente Fiduciário e Fiadora. Franca/SP, 23 de outubro de 2018. Letícia Cardelli Buso Gomes - Presidente. Antonio Cavalcanti 
Júnior - Secretário. Agente Fiduciário: PENTÁGONO S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários: Julia Amorim - 
Procuradora - CPF 115.550.287-64. Emissora: ACEF S.A.: Hermes Ferreira Figueiredo - Diretor-Presidente. Antônio Cavalcanti 
Júnior - Diretor Financeiro e Administrativo. Garantidora: Cruzeiro do Sul Educacional S.A.: Hermes Ferreira Figueiredo - Diretor 
Presidente. Antônio Cavalcanti Júnior - Diretor Financeiro e Administrativo. Debenturista titular da totalidade das Debêntures 
em Circulação: Banco Bradesco S.A.: Leticia Cardelli - Gerente Corporate. Rosa Maria Fernandez Rego - Gerente Corporate. 
JUCESP - 521.995/18-8 em 05/11/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0033352-81.2016.8.26.0100 (processo principal n° 0186830-56.2009.8.26.0100).
O Dr. Marcelo Barbosa Sacramone, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a André Gustavo Santos
Silva (CPF. 623.963.155-87), que nos autos da ação de Procedimento Comum, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada
por Regiane da Silva Almeida, procedeu-se a penhora sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 1.179,03, R$ 41,81 e
R$ 40,78. Estando o executado em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que em 05 dias, a fluir após
os 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência da qual prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da lei.                                                                                                                        14 e 15 / 11 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1063004-34.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gisele Valle Monteiro da Rocha, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a Carlos Alberto Carreiras (CPF. 128.407.718-70), Isilda de Fátima Carreiras Romano (CPF.
049.516.368-67), Adriana de Fátima Carreiras (CPF. 193.411.848-60), Luciana Maria Fuzzo Carreiras (CPF.
247.171.998-80), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 648.303,70
(janeiro de 2015), representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças. Estando os
executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam
o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre as quantias
bloqueadas judicialmente de R$ 964,20 e R$ 31,49. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS.                                                                                                                 13 e 14 / 11 / 2018.

5ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 5º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 0196381-
55.2012.8.26.0100. O Dr. Marcos Roberto de Souza Bernicchi, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Central da
Capital/SP, Faz Saber a L.S Almeida - Auto Elétrica - ME (CNPJ. 07.095.909/0001-10) e Luciana Silva Almeida (CPF.
315.254.658-05), que HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo lhes ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia
de R$ 32.003,52 (setembro de 2012), decorrente do Contrato de Cheque Especial n°0410-00436-26, Crédito
Parcelado Giro Fácil Contrato n° 0410-03778-51, Contrato de Crédito Parcelado Giro Fácil n° 0410-03883-73,
Desconto de Duplicatas - Contrato Interno n° 0410-03388-64, Desconto de Cheques - Contrato Interno n° 0410-
03372-05, Desconto de Cheques - Contrato Interno n° 0410-03389-45, Desconto de Cheques - Contrato Interno
n° 0410-03397-71 e Desconto de Cheques - Contrato Interno n° 0410-03405-83 . Estando as requeridas em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando
isentas de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo
701 do NCPC), ou ofereçam embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos
os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do
artigo 257, IV do NCPC. Será o presente, afixado e publicado. SP, 19/10/2018.                         14 e 15 / 11 / 2018

Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1084243-26.2015.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juiz de Direito
da 8ª Vara Cível - Foro Central. Faz Saber a Boats Nautic Motor Artigos Náuticos Ltda, CNPJ 13.938.250/0001-19,
na pessoa de seu representante legal e a Dennys Ricardo Scodelario, CPF 222.095.508-74 e Sybelle Salgueiro
Scodelario, CPF 323.198.838-19, que Itaú Unibanco S.A, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento
de R$ 116.702,94 (29.07.2015), acrescidos de juros e correção monetária; referente ao saldo devedor da Cédula
de Crédito Bancário nº 11173-000929300283090. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o valor supra devidamente corrigido, e
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que os tornarão isentos das custas
ou embarguem, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertidos de que será
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC), presumindo-se verdadeiros os fatos. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei.                                                                 14 e 15 / 11 / 2018

Jornal
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