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Sigma Mineração S.A.
CNPJ/MF nº 16.482.121/0001-57 - NIRE 35.300.441.672

Edital de Convocação  -  Reunião do Conselho de Administração
Ficam os Srs. membros do Conselho de Administração da Sigma 
Mineração S.A. (a “Companhia”) convocados para a reunião do 
Conselho de Administração da Companhia a se realizar no dia 18 
de maio de 2017, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Nove de Julho, 
4.939, 5º. Andar, cj. 51, (parte), CEP 01407-200, a �m de deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: A. Examinar, discutir e votar, ad re-

ferendum da assembleia geral ordinária, as seguintes matérias: (i) o 
Relatório da Administração, as contas e demonstrações �nanceiras 
da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2016 e ao período de 01 de janeiro de 2017 a 30 de 
abril de 2017, cujas cópias estão à disposição de V.Sas. na sede da 
Companhia; e (ii) a destinação do lucro líquido e distribuição de 
dividendos apurados no exercício �ndo em 31 de dezembro de 
2016, se houver; e B. Recomendar a discussão, pela assembleia geral 
extraordinária, das seguintes matérias: (i) a rati�cação da formaliza-
ção de empréstimos tomados pela Companhia; e (ii) a aprovação do 
aumento de capital mediante conversão dos empréstimos tomados 
pela Companhia, com a consequente alteração do Estatuto Social 
da Companhia. São Paulo, 16 de maio de 2017. Calvyn Gardner - 
Presidente do Conselho de Administração.      (16-17-18)

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0175961-29.2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª 
Vara Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo, Dr(a). 
Andrea de Abreu e Braga,na forma da Lei,etc.FAZ SABER 
a(o) José Claúdio Costa Nicolau,CPF 818.175.928-15,RG 
5782440,que Condomínio Edifício Villaggio Di Carmo,reque-
reu o cumprimento de sentença proferida,para receber a 
quantia de R$98.331,91.Estando o executado em lugar igno-
rado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo 
supra,pague o débito,atualizado e acrescido das importâncias 
de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e 
honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida 
(art.523,§ 1ºdo CPC),iniciando-se o prazo de 15 dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação,apresen-
te impugnação (art. 525 do CPC). Será o presente edital, por 
extrato,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. [16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001946-90.2014.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luiz Fernando Silva Oliveira, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a Sueli Guimarães Sanchez CPF 
358.047.888-50 e Lairton Prebianchi Sanchez CPF 
212.115.238-53, que Fundação Zerbini ajuizou ação 
monitória, para cobrança de R$46.375,67(fev/2014), 
referente à Nota Fiscal nº 113393, Estando os réus em lugar 
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do 
prazo supra, paguem o valor acima, ficando consignado, 
neste caso, a isenção de custas e honorários advocatícios, 
ou no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de ser 
constituído de pleno direito o título executivo judicial, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei.                        [16,17] 

8ª Vara Cível Central/SP. 8º Oficio Cível  
Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 1018256-24.2007.8.26.0100. 
A Dra.Vanessa Ribeiro Mateus, Juíza de Direito da 8ª Vara 
Cível Central/SP. Faz saber que nos autos de cumprimento 
de sentença, movida por Condominio Edificio Central 
Studium, foi deferida a intimação por edital do executado 
Samuel Semtob Sequerra CPF 066.427.668-73, que se 
encontra em lugar ignorado, da penhora havida sobre os 
direitos que o executado possui do apartamento nº 125, 
localizado no 12º andar ou 12º pavimento do Edifício 

nesta Capital, registrado sob matrícula nº 30.853 do 3º CRI 
São Paulo/SP,bem como do cargo de depositário,passando 
a fluir dos 20 dias supra o prazo de 15 dias para impugna-
ção.Será o edital afixado e publicado na forma da lei.[16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0046089-24.2013.8.26.0100 - 813/13./ O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata
Pinto Lima Zanetta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Geraldo José de Miranda OU
quem o imóvel possuir, Antonio Augusto de Araújo Chaves, Gildete Correia Santos OU
quem o imovel possuir, João Gonçalves da Mota OU quem o imóvel possuir, Espolio de
Antonio Vieira Neto p/ inv. Marta Delfina Viana e esta por ela mesma, Ubaldo Conrado
Augusto Wessel, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Syrlei Batista de Melo da Silva ajuizou(ram)
ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Trav.
Cantata Vesperal, 05, Vl do Encontro, Jabaquara, São Paulo - SP, alegando posse mansa
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

 B 17 e 18/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011248-78.2016.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Cecília de Carvalho Contrera, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Jamil Taufic
Maluf, Meridional Companhia de Seguros Gerais, Carl Aúne, Mary Irene Aúne, Rafic
Farkouh, Wadih Helu, Fadul Farkouh, Melhem William Maluf e Noeme Putti Marone, todos
de qualificação ignorada, que Maria Cecília Oliveira Coutinho de Lima, Rute de Castro
Lima e Carlos Augusto de Lima ajuizaram uma ação de Adjudicação Compulsória, com
procedimento Sumário, convertida em Comum, objetivando que os réus outorguem aos
requerentes a Escritura Definitiva de Venda e Compra do imóvel situado na Rua Conselheiro
Nebias, nº 719, apartamento nº 510, 11º subdistrito, Santa Cecília, objeto da matrícula nº
9.007, sob pena de adjudicação compulsória. Encontrando-se os réus em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 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.          B 17 e 18/05

Citação e Intimação - Prazo 20 dias Processo 1074206-37.2015.8.26.0100. O Dr. Helmer
Augusto Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber
a Jean Pierre Duarte de Oliveira Silva Me, CNPJ 11.897.474/0001-02, na pessoa de seu
representante legal, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação de Execução de
Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 161.050,78 (06/2016 ), referente ao saldo devedor
da Cédula de Crédito Bancário Confissão e Renegociação de Dívida nº
00332146860000001920. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que em 03 dias, pague o débito atualizado 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, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias
supra, sob pena não o fazendo, ser convertido em penhora o bloqueio efetuado sobre o
valor de R$ 2.220,56, depositados no Banco do Brasil S/A, ag. 5905-6 Poder Judiciário,
presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257 § - IV). Será o presente edital, afixado e publicado. São Paulo, 06 de março de 2017.

 B 17 e 18/05

Presidente da
Firjan se

reúne com
Temer e diz
que atua para

aprovar
reformas

O presidente da Federação
das Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro (Firjan), Eduar-
do Eugênio Vieira, reuniu-se
com o presidente Michel Te-
mer na tarde de terça-feira (16)
no Palácio do Planalto e disse
que tem atuado junto aos par-
lamentares do estado em prol
da aprovação das reformas
trabalhista e da Previdência.

“Estamos ajudando na
bancada. Estamos toda hora
no Congresso”, disse Vieira.
“Eu gostaria que o Congres-
so entendesse que nós brasi-
leiros vamos ter que pagar
essa conta. Eu pergunto se
vamos pagar essa conta ago-
ra ou vamos deixar para os
nossos filhos e nossos ne-
tos?”. Em entrevista aos jor-
nalistas depois da reunião,
Vieira disse que o Brasil preci-
sa das reformas.

O presidente da Firjam dis-
se que não existe ninguém que
vá pagar essa conta. “O go-
verno não tem dinheiro. Al-
gum congressista acha que
um belo dia vai aparecer uma
fada trazendo um baú de di-
nheiro? Não vai. Nós, a popu-
lação, vamos ter que pagar
essa conta”. Ele também dis-
se esperar que não haja mais
alterações no texto da reforma
da Previdência. “O Brasil não
pode imaginar uma reforma
que não tenha eficiência”.

Segurança no Rio
O presidente da Firjan elo-

giou o trabalho do ex-secretá-
rio de Segurança Pública do
Estado, José Mariano
Beltrame, enquanto esteve à
frente da pasta, mas entende
que o estado não conseguiu
atender as comunidades mais
carentes com serviços bási-
cos, apesar de um trabalho
“formidável” nas unidades de
Polícia Pacificadora (UPPs).

“O Beltrame fez um traba-
lho formidável nas UPPs, onde
ele colocou a força de segu-
rança do estado para tentar
conquistar o território, mas o
resto do estado não foi. O es-
tado não proveu a questão de
saúde, água e esgoto, a ques-
tão de educação como deve-
ria e foi perdendo fôlego jun-
to à população das comunida-
des carentes. O estado está
sendo corrido das comunida-
des, o que é uma inversão to-
tal da ordem. Evidentemente,
é preciso se estancar isso”.
(Agencia Brasil)

Notas explicativas às demonstrações financeiras - (Em Reais)

COMPANHIA IMOBILIÁRIA IBITIRAMA S.A.
CNPJ/MF nº 61.376.737/0001-06

Relatório da Administração
Senhores Acionistas:  Na forma do artigo 176, da Lei nº 6.404/76 e de acordo com o Estatuto Social, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro 2016 (valores expressos em reais).  Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que forem julgados necessários.                                                                                                                                                                                                A Administração

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)
Ativo Nota 2016 2015
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4 124.172 548.584
 Aplicações financeiras 4 7.588.353 7.251.684
 Contas a receber 5 90.020 74.408
 Imóveis a comercializar 6 60.901 67.996
 Impostos a recuperar 7 346.204 207.525
 Outros ativos 10.656 925
Total do ativo circulante 8.220.306 8.151.122
Não circulante
 Outros ativos 91.657 91.657
 Impostos a recuperar 7 78.099 78.099
 Imobilizado 3.255 -
 Intangível 14.266 14.266
Total do ativo não circulante 187.277 184.022

Total do ativo 8.407.583 8.335.144

Passivo Nota 2016 2015
Circulante
 Fornecedores 5.542 36
 Impostos e contribuições a recolher 35.542 28.670
 Salários e férias a pagar 10.900 136
 Dividendos a pagar 10.c 1.626.588 1.583.637
 Imposto de renda e contribuição social 15 129.055 70.455
 Outras contas a pagar 8 314.400 314.400
Total do passivo circulante 2.122.027 1.997.334
Não circulante
 Provisão para contingências 9 182.854 182.854
Total do passivo não circulante 182.854 182.854
Patrimônio líquido 10
 Capital social 4.526.331 4.526.331
 Reservas de lucros 1.576.371 1.628.625
Total do patrimônio líquido 6.102.702 6.154.956
Total do passivo e patrimônio líquido 8.407.583 8.335.144

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

Nota 2016 2015
Receita operacional líquida 11 464.157 487.456
Custo do serviço prestado 12 (41.567) (51.035)
Lucro bruto 422.590 436.421
 Administrativas e gerais 13 (907.557) (752.119)
 Outras receitas 22.305 -
Resultado antes do resultado financeiro líquido e impostos (462.662) (315.698)
 Receitas financeiras 14 994.138 845.460
 Despesas financeiras 14 (10.533) (3.164)
Resultado financeiro líquido 983.605 842.296
Resultado antes dos impostos 520.943 526.598
 Imposto de renda e contribuição social - corrente 15 (157.564) (44.951)
Resultado do exercício 363.379 481.647

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

2016 2015
Resultado do exercício 363.379 481.647
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total 363.379 481.647

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

2016 2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício 363.379 481.647
 Ajustes por:
  Depreciação e amortização 651 368
  Imposto de renda e contribuição social corrente 111.319 44.951

475.349 526.966
Variações em:
 Contas a receber (15.612) 45.965
 Outros ativos (9.731) (79.808)
 Impostos a recuperar (138.679) (95.267)
 Fornecedores 5.506 (186)
 Imóveis a comercializar 7.095 -
 Impostos e contribuições a recolher 6.872 5.639
 Salários e férias a pagar 10.764 (32.395)
Caixa gerado pelas atividades operacionais 341.564 370.914
Imposto de renda e contribuição social pagos (52.719) (39.527)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais 288.845 331.387
Fluxos de caixa das atividades de investimento
 Aquisições de imobilizado (3.906) -
 Aplicações financeiras (336.669) (673.837)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimentos (340.575) (673.837)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Pagamento de dividendos (372.682) (119.154)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (372.682) (119.154)
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa (424.412) (461.604)
Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 548.584 1.010.188
 No fim do exercício 124.172 548.584
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro (424.412) (461.604)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)
Reserva de lucros

Nota
Capital 
social

Reserva de 
incentivos fiscais

Reserva 
legal

Reserva de 
 lucros a realizar

Total 
reserva de lucros 

Patrimônio 
líquido

Saldos em 01 de dezembro de 2015 4.526.331 398.574 905.266 (48.452) 1.255.388 5.781.719
Lucro do exercício - - - 481.647 481.647 481.647
Dividendos propostos 9.c - - - (108.410) (108.410) (108.410)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 4.526.331 398.574 905.266 324.785 1.628.625 6.154.956
Lucro do exercício - - - 363.379 363.379 363.379
Dividendos propostos 2016 - - - (90.848) (90.848) (90.848)
Dividendos propostos 2015 - - - (324.785) (324.785) (324.785)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 4.526.331 398.574 905.266 272.531 1.576.371 6.102.702

12. Custo do serviço prestado
2016 2015

Seguros (29.194) (42.335)
Depreciações (651) (368)
Manutenção de imóveis (11.722) (8.332)

(41.567) (51.035)
13. Despesas administrativas e gerais

2016 2015
Despesas com pessoal (566.103) (486.843)
Serviços prestados por pessoas jurídicas (141.998) (136.014)
Publicações legais (48.341) (39.642)
Aluguéis (39.710) (35.304)
Comunicações e locomoções (10.963) (5.316)
Despesas tributárias (24) -
Outros (i) (100.418) (49.000)

(907.557) (752.119)
(i) Estão registrados saldos de consultoria societária feito através do recibo de proissional autô-
nomo. O aumento se deve pelo aumento de horas dispendidas no ano de 2016, em função de 
atividades pontuais.
14. Receitas financeiras e despesas financeiras

2016 2015
Receitas financeiras
Receita sobre aplicação financeira 994.138 845.460
Despesas financeiras
Despesas bancárias (5.096) (2.781)
Juros passivos (5.437) (383)

(10.533) (3.164)
Receita financeira líquida 983.605 842.296
15. Imposto de renda e contribuição social - corrente: O imposto de renda (IRPJ) e a contri-
buição social sobre o lucro líquido (CSLL) do exercício foram calculados conforme o regime de 
lucro presumido, a partir das receitas provenientes de venda de imóveis, aluguéis de imóveis e 
aplicações financeiras. A movimentação do saldo de imposto de renda e contribuição social está 
apresentada a seguir: 
a. Movimentação

Saldo em 2015

IRPJ e 
CSLL devidos 

em 2016

IRPJ e CSLL 
Créditos utilizados 

em 2016

IRPJ e 
CSLL pagos 

em 2016
Saldo 

em 2016
70.455 157.564 (46.245) (52.719) 129.055

Saldo em 2014

IRPJ e 
CSLL devidos 

em 2015

IRPJ e CSLL 
Créditos utilizados 

em 2015

IRPJ e 
CSLL pagos 

em 2015
Saldo 

em 2015
65.031 44.951 - (39.527) 70.455
b. Apuração

2016 2015
Receitas por prestação de serviços 481.741 505.922
Alíquota de presunção do lucro 32% 32%
Lucro presumido 154.157 161.895
Imposto de Renda à alíquota de 15% 23.124 24.284
Contribuição social sobre o lucro líquido à alíquota de 9% 13.874 14.571

36.998 38.855
Rendimento aplicação financeira 351.262 67.736
Imposto de Renda à alíquota de 15% 52.689 10.160
IRRF fonte - (10.160)
Contribuição social sobre o lucro líquido à alíquota de 9% 31.614 6.096

84.303 6.096
Outros 22.305 -
Imposto de Renda à alíquota de 15% 3.346 -
Contribuição social sobre o lucro líquido à alíquota de 9% 2.007 -

5.353 -
Adicional - 10% do IRPJ - excedente a R$240 30.910 -
Imposto de Renda 110.069 24.284
Contribuição social sobre o lucro líquido 47.495 20.667
 Total Imposto de Renda e Contribuição social 
 sobre o lucro líquido 157.564 44.951
16. Instrumentos financeiros: A Companhia mantém operações com certos instrumentos fi-
nanceiros. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacio-
nais e controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A Companhia 
não efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. 
Gerenciamento dos riscos financeiros - A Companhia possui exposição para os seguintes 
riscos resultantes de instrumentos financeiros: Risco de crédito; Risco de liquidez; Risco de 
mercado. Risco de crédito - Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Companhia 
caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obriga-
ções contratuais, que surgem principalmente do contas a receber de clientes, outras contas a 
receber, caixa e equivalente de caixa e aplicações financeiras. O valor contábil dos ativos finan-
ceiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito nas 
datas das demonstrações financeiras é como segue:

2016 2015
Caixa e equivalentes de caixa 124.172 548.584
Aplicações financeiras 7.588.353 7.251.684
Contas a receber de clientes 90.020 74.408
Total 7.802.545 7.874.676

1. Contexto operacional: A Companhia Imobiliária Ibitirama S.A. (“Companhia”) é uma Socie-
dade Anônima brasileira, de capital fechado, com sede no Estado de São Paulo, Rua Tamandaré 
, 734, conjunto 32, Bairro Liberdade, no município de São Paulo. A Companhia tem por objeto a 
realização de empreendimentos imobiliários, de obra de engenharia civil, a incorporação de 
imóveis, construção de edifícios e residências, por conta própria ou de terceiros, por empreitada 
ou administração; compra, venda, administração e locação de bens móveis e imóveis próprios; e 
participação no capital de outras empresas. Entretanto, a sua principal atividade tem sido a 
realização de empreendimentos imobiliários, a compra e a venda de seu estoque de imóveis, 
sendo que nos últimos anos a Companhia vendeu a maior parte de seu estoque de imóveis. 2. 
Base de preparação: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram 
elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil apli-
cáveis para Pequenas e Médias Empresas (CPC PME). A emissão das demonstrações financei-
ras foi autorizada pela Diretoria em 03 de maio de 2017. 2.2. Base de mensuração: As demons-
trações financeiras foram preparadas tendo como base o custo histórico, como base de valor. 
2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras são apresen-
tadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram apresentados 
em reais, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: A 
preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis para Pequenas e Médias Empresas (CPC PME) exige que a Administração faça 
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores 
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com rela-
ção a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas 
e em quaisquer exercícios futuros afetados. As principais premissas e estimativas significativas, 
que afetam os valores contábeis de ativos e passivos, estão relacionados às seguintes notas 

Nota explicativa n° 5 Nota 
explicativa nº 9 - Provisão para contingências. 3. Principais políticas contábeis: As políticas 
contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios 
apresentados nestas demonstrações financeiras. a. Instrumentos financeiros: (i) Ativos finan-
ceiros não derivativos - reconhecimento e desreconhecimento - A Companhia reconhece os 
recebíveis, as aplicações financeiras e caixa e equivalente de caixa inicialmente na data em que 
foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da 
negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do ins-
trumento. A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos 
fluxos de caixa do ativo expiram ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento 
dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual essencial-
mente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual 
participação que seja criada ou retida pela Companhia nos ativos financeiros são reconhecidos 
como um ativo ou passivo individual. A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando 
sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou liquidada. Os ativos ou passivos financeiros 
são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente 
quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liqui-
dá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Os ativos 
financeiros não derivativos da Companhia abrangem caixa e equivalente de caixa, aplicações 
financeiras, contas a receber de clientes e outros ativos. (ii) Ativos financeiros não derivativos 
- mensuração: Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa compreendem 
saldos de caixa, depósitos bancários e investimentos financeiros com vencimento original de 
três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais estão sujeitos a um risco insigni-
ficante de alteração no valor justo, e são utilizados pela Companhia na gestão das obrigações de 
curto prazo. Aplicações financeiras - As aplicações financeiras referem-se aos recursos de caixa 
aplicados em instituições financeiras no Brasil, estando tais recursos classificados fora do grupo 
de caixa e equivalentes de caixa em função de não fazerem parte da gestão do dia a dia da 
Companhia. Empréstimos e recebíveis - Esses ativos são mensurados inicialmente pelo valor 
justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os 
empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado utilizando o método dos juros 
efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os empréstimos e re-
cebíveis compreendem: caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber 
de clientes e outros ativos. A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: 
fornecedores, dividendos a pagar e outras contas a pagar. A Companhia não opera com instru-
mentos financeiros derivativos. (iii) Capital social: A Companhia possui apenas ações ordiná-
rias classificadas como patrimônio líquido. Não houve emissão de ações da Companhia em 2016 
e 2015. b. Imóveis a comercializar: Representam os ativos para negociação avaliados ao custo 
médio de aquisição ou de construção, que não excede o valor de mercado. c. Redução ao valor 
recuperável: (i) Ativos financeiros não derivativos (incluindo recebíveis): Um ativo financei-
ro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação 
para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um 
ativo tem perda no seu valor recuperável se existir uma evidência objetiva de perda como resul-
tado de um ou mais eventos que tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo, e que 
aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados daquele 
ativo que podem ser estimados de uma maneira confiável. A evidência objetiva de que os ativos 
financeiros perderam valor pode incluir o não-pagamento ou atraso no pagamento por parte do 
devedor, a renegociação do valor devido a Companhia em condições que a Companhia não 
aceitaria em outras transações, indicações de que o devedor ou emissor entrará em processo de 
falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. Além disso, para um inves-
timento em instrumento patrimonial, um declínio significativo ou prolongado em seu valor justo 
abaixo do seu custo é evidência objetiva de perda por redução do valor recuperável. O principal 
ativo sujeito a redução ao valor recuperável é o contas a receber de clientes. A Companhia não 
tem investimento em instrumento patrimonial. (ii) Ativos não financeiros: Os valores contábeis 
dos ativos não financeiros da Companhia, são revistos a cada data de apresentação para apurar 
se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recupe-
rável do ativo é estimado. No caso de ativos intangíveis com vida útil indefinida, o valor recupe-
rável é testado anualmente. Entrento, a Companhia não tem valores significativos de ativo imo-
bilizado e intangível, os quais representam equipamentos de informatica e marcas e patentes, 
respectivamente. d. Provisão: Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado 
se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva presente que possa ser estimada de 
maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. 
e. Benefícios a empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são 
mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço 
correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante do pagamento esperado 
caso a Companhia tenha uma obrigação presente legal ou construtiva de pagar esse montante 
em função de serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação possa ser estimada de 
maneira confiável. Nenhum outro beneficio de longo prazo, ou relativo ao término de vínculo 
empregatício, são concedidos aos funcionários da Companhia. f. Receita de venda de imóveis 
e locação: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de 
competência de exercício. A receita proveniente da venda de imóveis é reconhecida no resultado 
quando todos os riscos e benefícios inerentes as unidades são transferidos para o comprador, e 
demais cláusulas suspensíveis contratuais são cumpridas. Durante os exercícios de 2016 e 
2015, a Companhia não realizou venda de imóveis. As receitas de locação são provenientes de 
imóveis, reconhecidos na rubrica imóveis a comercializar, que ainda não foram vendidos, confor-

-
tamente com o item acima em julho de 1959 e atualmente alugado para uma pessoa física. g. 
Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeiras compreendem receitas 
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do 
método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas bancá-
rias e juros passivos. h. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a 
contribuição social do exercício corrente são calculados pelo regime de lucro presumido consi-
derando a presunção de 32% para a base de imposto de renda e contribuição social. O imposto 
de renda é cálculo à alíquota de 15% sobre a base presumida, acrescida do adicional de 10% 
sobre o lucro tributável excedente a R$ 240.000. A contribuição social é calculada à alíquota de 
9% sobre a base presumida. Os impostos correntes são reconhecidos no resultado a menos que 
estejam relacionados à itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resul-
tados abrangentes. i. Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas 
normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados após 
1º de janeiro de 2016. A Companhia não adotou essas alterações na preparação destas de-
monstrações financeiras. A Companhia não planeja adotar estas normas de forma antecipada. 
Iniciativa de Divulgação (Alterações ao CPC 26) - As alterações requerem divulgações adicio-
nais que permitam aos usuários das demonstrações financeiras entender e avaliar as mudanças 
nos passivos decorrentes de atividades de financiamento, tanto mudanças decorrentes de fluxos 
de caixa quanto outras mudanças. As alterações são efetivas para períodos anuais com início 
em ou após 1º de janeiro de 2017. A adoção antecipada é permitida somente para demonstra-
ções financeiras de acordo com as IFRSs. Reconhecimento de Impostos Diferidos Ativos 
para Perdas Não Realizadas (Alterações ao CPC 32) - As alterações esclarecem a contabili-
zação de impostos diferidos ativos para perdas não realizadas em instrumentos de dívida men-
surados a valor justo. As alterações são efetivas para períodos anuais com início em ou após 1º 
de janeiro de 2017, com adoção antecipada permitida somente para demonstrações financeiras 
de acordo com as IFRSs. Receita de Contratos com Clientes - CPC 47 - O CPC 47 introduz 
uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é reconhecida, e como a 
receita é mensurada. O CPC 47 substitui as atuais normas para o reconhecimento de receitas, 
incluindo o CPC 30 Receitas, CPC 17 Contratos de Construção e a CPC 30 Interpretação A 
Programas de Fidelidade com o Cliente. O CPC 47 entra em vigor para períodos anuais com 
início em ou após 1º de janeiro de 2018. A adoção antecipada é permitida somente para de-
monstrações financeiras de acordo com as IFRSs. IFRS 9 Financial Instruments (Instrumen-
tos Financeiros) - A IFRS 9 substitui as orientações existentes na IAS 39 (CPC 38) Instrumen-
tos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A IFRS 9 inclui novos modelos para a 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros e a mensuração de perdas esperadas 
de crédito para ativos financeiros e contratuais, como também novos requisitos sobre a contabi-
lização de hedge. A nova norma mantém as orientações existentes sobre o reconhecimento e 
desreconhecimento de instrumentos financeiros da IAS 39. A IFRS 9 entra em vigor para perío-
dos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada permitida so-
mente para demonstrações financeiras de acordo com as IFRSs. O impacto efetivo da adoção 
da IFRS 9 nas demonstrações financeiras da Companhia em 2018 não pode ser estimado com 
confiança, pois dependerá dos instrumentos financeiros que a Companhia detiver e das condi-
ções econômicas em 2018, bem como de decisões e julgamentos contábeis que a Companhia 
fará no futuro. A nova norma exigirá que a Companhia revise seus processos contábeis e contro-
les internos relacionados à classificação e mensuração de instrumentos financeiros e essas al-
terações ainda não estão finalizadas. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu 

pronunciamento contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a todas 
as novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida para entidades que 
divulgam as suas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil.
4. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras

2016 2015
Caixa 910 983
Bancos 123.262 63.927
Aplicações financeiras - 483.674
Total caixa e equivalentes de caixa 124.172 548.584
Aplicações financeiras 7.588.353 7.251.684
As aplicações financeiras no valor de R$ 7.588.353 referem-se a operações de debêntures com-
promissadas, capital Market FI e certificado de operações estruturadas, sendo todas com taxas 
pós-fixada e remuneradas ao CDI. As aplicações em sua totalidade foram realizadas junto ao 
Banco Safra e Banco Itaú. Por ter liquidez imediata, foram consideradas como equivalentes de 
caixa nas demonstrações dos fluxos de caixa. Vale ressaltar que o resgate antecipado não 
ocasiona perdas financeiras. O rendimento médio foi de 100,47% em 2016 e aproximadamente 
101,21% a.a em 2015, ambos em relação à taxa de juros dos Certificados de Depósitos Interfi-
nanceiro.
5. Contas a receber

2016 2015
Locação de imóveis 105.639 90.027
Prestamistas (venda de imóveis) 269.355 269.355
(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa (284.974) (284.974)

90.020 74.408
A Companhia constitui provisão para crédito de liquidação duvidosa no valor total do saldo de 
prestamistas (compradores de apartamentos vendidos e financiados diretamente pela Compa-
nhia) que estão relacionados em discussões judiciais, além de valores vencidos referente a 
contas a receber de locação de imóveis. Movimentação da provisão durante os exercícios de 
2016 e 2015, conforme abaixo:

2015 2016
Saldo  
Final

Adição a 
provisão Utilização

Saldo 
 final

Provisão para crédito de liquidação duvidosa (284.974) - - (284.974)
2014 2015

Saldo 
inicial

Adição a 
provisão Utilização

Saldo 
 Final

Provisão para crédito de liquidação duvidosa (271.587) (13.387) - (284.974)
6. Imóveis a comercializar

2016 2015
57.024 57.024

Terreno Vila Alois (i) - 7.095
Loja Edificio Cogeral 3.877 3.877
Total 60.901 67.996
(i) O terreno encontra-se em disputa de reintegração de posse por ter sido invadido por terceiros. 

enquanto o referido bem não é efetivamente vendido.
7. Impostos a recuperar

2016 2015
Imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras 306.394 174.966
IPTU a recuperar 78.099 78.099
Outros 39.810 32.558

424.303 285.624
Circulante 346.204 207.525
Não circulante 78.099 78.099
8. Outras contas a pagar: Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Companhia possui o montan-
te de R$ 314.400, oriundo da redução de capital realizada no exercício de 2012. O valor é devido 
aos seguintes acionistas, conforme demonstrado abaixo:
Acionistas Redução de capital Participação Saldo a pagar
Miu Holdings Limited 4.000.000 5,36% 214.400
Diana Shor Malach 2,50% 100.000

314.400
Esses valores ainda não foram pagos aos referidos acionistas, devido os mesmos não terem 
apresentado as informações necessárias, conforme requerido por lei, para receberem o paga-
mento referente a redução de capital. Consequentemente o saldo permanece em aberto. 9. 
Provisão para contingências: Os valores provisionados relativos às contingências em discus-
são judicial estão apresentados a seguir:

2016 2015
Ações cíveis e tributárias 182.854 182.854
A Companhia está sujeita a ações de nulidade de certas cláusulas contratuais em alguns con-
tratos de venda de apartamentos. Foram constituídas provisões cíveis para fazer frente a even-
tuais perdas que possam resultar da resolução final desses processos, além de provisões tribu-
tárias. A Companhia ainda possui processos de natureza tributária e cível cuja perspectiva de 
perda é possível, sendo que o montante total envolvido em 31 de dezembro de 2016 é de 
R$ 17.078 (R$ 16.794 em 2015). Nenhuma provisão foi constituída para estes processos, tendo 
em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização. 10. 
Patrimônio líquido: a. Capital social: Em 31 de dezembro de 2015 o capital social da Compa-
nhia era de R$ 4.526.331 (quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e trinta e um 
reais), dividido em 4.300.000.000 (quatro bilhões e trezentos milhões) de ações ordinárias, no-
minativas, sem valor nominal. b. Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido 
apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% 
do capital social. Não foi constituída reserva legal no exercício em virtude de já ter sido atingido 
o limite comentado anteriormente. c. Remuneração aos acionistas: São assegurados aos acio-
nistas dividendos mínimos de 25% do lucro líquido ajustado de acordo com a legislação socie-
tária e o estatuto da Companhia. Segue a demonstração da remuneração aos acionistas, via 
dividendos, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e 2015.

2015 2016
Saldo final Dividendos propostos Pagamento Saldo final

Dividendos a pagar 1.583.637 415.633 (372.682) 1.626.588
1.583.637 415.633 (372.682) 1.626.588

2014 2015
Saldo final Dividendos propostos Pagamento Saldo final

Dividendos a pagar 1.594.381 108.410 (119.154) 1.583.637
1.594.381 108.410 (119.154) 1.583.637

O saldo desta rubrica é representado basicamente pelos valores que não foram pagos aos 
acionistas Miu Holdings Limited e Diana Shor Malach, estabelecidos no exterior. O pagamento 
aos referidos acionistas depende da regularização de certos documentos de sua responsabili-
dade, conforme requerido por lei. Consequentemente o saldo permanece em aberto por tempo 
indeterminado.
11. Receita operacional líquida

2016 2015
Receitas de aluguéis e outros 481.741 505.922
Impostos sobre serviços prestados (17.584) (18.466)
Receita operacional líquida 464.157 487.456

Risco de liquidez - Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com 
pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir 
com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia. A seguir, estão as maturidades 
de ativos e passivos financeiros remanescentes no final do período de relatório: 
31/12/2016 Fluxo de caixa contratual

Valor contábil Total Até 1 ano 1 - 2 anos 2 - 4 anos Acima 4 anos
Caixa e equivalentes de caixa 124.172 124.172 124.172 - - -
Aplicações financeiras - Circulante 7.588.353 7.588.353 7.588.353 - - -
Contas a receber de clientes 90.020 90.020 90.020 - - -
Outros ativos 102.313 102.313 10.656 - 91.657 -
Fornecedores 5.542 5.542 5.542 - - -
Outras contas a pagar (314.400) (314.400) (314.400) - - -
Dividendos a pagar (1.626.588) (1.626.588) (1.626.588) - - - 

5.969.412 5.969.412 5.877.755 - 91.657 - 
31/12/2015 Fluxo de caixa contratual

Valor contábil Total Até 1 ano 1 - 2 anos 2 - 4 anos Acima  4 anos
Caixa e equivalentes de caixa 548.584 548.584 548.584 - - -
Aplicações financeiras - Circulante 7.251.684 7.251.684 7.251.684 - - -
Contas a receber de clientes 74.408 74.408 74.408 - - -
Outros ativos 92.582 92.582 925 91.657 - -
Fornecedores (36) (36) (36) - - -
Outras contas a pagar (314.400) (314.400) (314.400) - - -
Dividendos a pagar (1.583.637) (1.583.637) (1.583.637) - - -

6.069.185 6.069.185 5.977.528 91.657 - -
Risco de mercado - Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio e taxas de juros têm nos ganhos da Companhia ou no valor de suas parti-
cipações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao 
mesmo tempo otimizar o retorno. A Companhia atualmente não dispõe de um sistema de controle rígido sobre as suas exposições a riscos de mercado, uma vez que atualmente está exposta 
apenas ao risco relacionado ao contrato de aluguel conforme descrito na nota 7. Análise de sensibilidade - A análise a seguir considera somente os possíveis efeitos sobre a variação do CDI 
em função das aplicações financeiras mantidas em CDB.

Cenários

Exposição patrimonial Exposição Risco
Taxa de juros efetiva em 

31/12/2016 I - Provável II + 25% III + 50% IV - 25% V - 50%
Ativos financeiros
CDB 7.588.353 Variação do CDI 14,02% 1.063.887 1.329.859 1.595.831 797.915 531.944
Mensuração do valor justo - O valor justo dos grupos de contas a receber, outros ativos, fornecedores e outras contas a pagar se aproximam do valor contábil em virtude do curto prazo dessas 
transações. 

17. Partes relacionadas: 17.1. Remuneração do pessoal-chave: Os montantes referentes a 
remuneração do pessoal chave da administração estão apresentados abaixo:

2016 2015
Remuneração anual de curto prazo 416.844 368.372

Não há outras operações com partes relacionadas.

18. Eventos subsequentes: Houve pagamento de dividendos durante o mês de março de 2017, 
relativos ao saldo registrado em 31 de dezembro de 2016. O montante de R$ 314.400 que esta-
va registrado em 2015, aguardando a documentação necessária para a liberação da importân-
cia, foi devidamente liquidado durante o mês de março de 2017. Em 24 de fevereiro de 2017 
ocorreu a redução do capital social da Companhia, no valor de R$ 1.500.000, sem cancelamen-
to de ações. O pagamento referente a esta redução de capital ocorreu em março de 2017.
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 Roni Askenazy - Presidente Renato Alois Andriani Grinberg - Diretor José Bernabé Silveira - CRC-SP 1SP167.249/O-2

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Administradores da Companhia Imobiliária Ibitirama S.A. - São Paulo - SP. Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras 
da Companhia Imobiliária Ibitirama S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em 
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimo-
nial e financeira da Companhia Imobiliária Ibitirama S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis para Pequenas e Médias Empresas 
(CPC PME). Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras - A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis para Pequenas e 
Médias Empresas (CPC PME) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi-
nanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a ad-
ministração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria reali-
zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As dis-
torções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 

dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 

-
ras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles in-
-

com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida sig-
nificativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 

geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as cor-

apropriada e suficiente referente às informações financeiras da entidade para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos 
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a Ad-
ministração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 03 de maio de 2017
 Assurance Service Ltda. Juliana Leonam de Araújo Braga

CRC 2SP023228/O-4 Contador CRC 1SP-251062/O-5
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Arzinda Administração e Participação S.A. - CNPJ nº 14.272.202/0001-05

Demonstrações Financeiras de 2016 e 2015

Receita Bruta ...............................................  1.513.809,44 1.625.208,56

Receita com Prestação de Serviços .............  1.484.797,43 1.618.443,32

Outras Receitas Operacionais ......................  29.012,01 6.765,24

(-) Deduções das Receitas (PIS e COFINS) (54.195,15) (58.890,68)

Resultado Operacional Bruto/Líquido .  1.459.614,29 1.566.317,88

Despesas Operacionais ...........................  123.710,94 397.348,63

Despesas com Encargos Sociais ..................  3.733,57 3.406,51

Despesas com Serviços de Terceiros ...........  20.027,82 27.329,93

Despesas Financeiras ....................................  1.712,08 1.109,75

Despesas Tributárias .....................................  55.631.68 78.445,08

Despesas Gerais ............................................  42.605,79 287.057,36

Lucro Operacional Bruto .........................  1.335.903,35 1.168.969,25

Lucro antes do IRPJ e CSLL ....................  1.335.903,35  1.168.969,25

Provisão IRPJ/CSLL ...................................  140.313,17 152.900,82

Lucro Operacional Líquido ......................  1.195.590,18 1.016.068,43

ATIVO ......................................................... 8.194.137,99 9.294.389,50
Ativo Circulante ...................................... 7.024.573,33 1.321.826,45
Disponibilidades  ................................... 219.511,37 694.591,65
Caixa/Bancos Conta Movimento.............. 86.037,99 590.366,40
 Aplicações de Liquidez Imediata - FAF .. 21.203,58 1.725,25
Aplicações Financeiras Poupança ............ 112.269,80 102.500,00
Direitos Realizáveis a Curto Prazo ... 6.805.061,96 627.234,80
Empréstimos a Receber ............................. - 200.000,00
 Tributos a Compensar.............................. 2.063,57 1.374,62
Estoques ...................................................... 6.802.998,39 -
 Adiantamentos a Fornecedores ............. - 425.860,18
Ativo não Circulante .............................. 1.169.564,66 7.972.563,05
Imobilizado .................................................. 1.169.564,66 7.972.563,05
Bens e Direitos em Uso ............................. 614.563,67 2.033.296,04
Bens Imóveis............................................... 555.000,99 6.437.401,43
(-) Depreciação Acumulada ....................... - (498.134,42)

PASSIVO......................................................  8.194.137,99 9.294.389,50

Passivo Circulante  ..................................  4.948.073,98 6.062.680,17

Fornecedores Nacionais ..............................  600.000,00 1.303.548,54

Fornecedores a Pagar ..................................  600.000,00 1.255.000,00

Fornecedores Pessoa Jurídica a Pagar ......  - 48.548,54

Empréstimos e Financiamentos..................  4.274.500,00 4.474.500,00

Obrigações Tributárias ...........................  45.069,38 38.603,81

Impostos Retidos a Recolher ................  2.994,58 4.042,94

Impostos e Contribuições sobre Receitas .  42.074,80 34.560,87

Contas a Pagar .............................................  28.504,60 246.027,82

Patrimônio Líquido ..................................  3.246.064,01 3.231.709,33

Capital: Capital Social..................................  2.962.144,00 2.962.144,00

Reservas: Reservas de Lucros ....................  (911.670,17) 270.710,71

Prejuízos Acumulados ..................................  - (225.270,89)

Resultado do Exercício/Apuração Resultado 1.195.590,18 224.125,51
A DIRETORIA

Jose Carlos de Oliveira Souza - Contador - CRC 1.SP-130997/O-5

BALANÇO PATRIMONIAL  2016 2015 BALANÇO PATRIMONIAL  2016 2015 Demonstração do Resultado do Exercício 2016 2015

Comarca: de São Paulo - SP  
2ªVara Cível Cartório do 2ºOfício Cível FOROS REGIONAIS 
SÃO MIGUEL PAULISTA VARAS CÍVEIS 2ª VARA CÍVEL  
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0008882-87.2010.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ªVara Cível,do Foro Regional V-São Miguel Paulista, Estado 
de São Paulo,Dr(a).Michel Chakur Farah,na forma da Lei,etc. 
FAZ SABER a(o) Laercio Machado Guimarães, CPF 
046.775.328-85, RG 36446469-0, que por parte de Alpha 
Marktec Materiais Eletricos Ltda,processa-se o presente 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica 
apresentado em desfavor de Nardont Montagens e Instala-
ções Industriais Ltda., suspendendo-se o andamento da 
execução no tocante às pessoas sobre as quais versa o 
presente incidente, até o seu julgamento. 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 apresente resposta no prazo de 15 
(quinze) dias, conforme prevê o artigo 135 do Código de 
Processo Civil,que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel,caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publi-
cado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 28 de novembro de 2016. [16,17]  

Edital de Praça Única de bens imóveis e móveis arrecadados e para intimação dos interessados, expedido nos autos da Falência de BIRCL’S PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, Processo n° 0063410-63.1999.8.26.0100 controle
nº 1574/1999  O Dr. Vitor Frederico Kümpel, MM Juíz de Direito da 27ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da Lei, FAZ SABER, que, com fundamento no disposto no art. 979 do NCPC, regulamentado
pelo Provimento CSM .1.625/09. O Leiloeiro Publico Oficial Sr.  Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857.  por meio do portal de leilões on-line “ALLIANCE
LEILÕES” (www.allianceleiloes.com.br), com a ciência do representante do Ministerio Público, leverá a público pregão eletrônico/presencial de venda e arrematação dos bens abaixo descritos, que será encerrado no dia
09/06/2017 as 13:30 hs, sendo o encerramento realizado concomitantemente de forma presencial no auditório situado na Av. Paulista nº 726 - 9º andar, onde e quando será feita a venda pelo maior lance oferecido desde
que superior ao valor da avaliação, ficando o maior lance recebido abaixo da avaliação condicionado à posterior homologação pelo MM. Juízo responsável, sendo que o valor mínimo para venda dos bens corresponderá a
50% (cinquenta por cento), do valor da avaliação, que será atualizada até a data da alienação judicial, não sendo aceito em hipótese alguma lanço vil, de acordo com o art. 891 NCPC.  A praça eletrônica/presencial em questão
terá início no primeiro dia útil subsequente a publicação do edital, a partir de quando serão aceitos lances de interessados previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br. Os participantes das Praças via Internet
concorrerão em igualdade de condições com os participantes da Praça físico/ presencial. As praças serão conduzidos pelo Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado
de São Paulo JUCESP, sob o n° 857. Correrão por conta do arrematante todas as providências necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas com transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários.
Em razão dos diversos fatores que podem interferir no encaminhamento do lance eletrôncio, tal como a variação de velocidade no seu envio, esse será considerado concretizado no momento de sua capitação pelo provedor
do gestor judicial e não no momento de seu lancamento pelo participante. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento da praça/
ciência da liberação do lance condicional, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com a comprovação do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão, será assinado o auto de arrematação,
caso não sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso,
da aplicação da sanção prevista no art. 897 do NCPC. O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o
preço de arrematação do bem, conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, através de deposito bancário em nome de Cláudio Sousa dos Santos – RG nº 14.715.480-SSP/SP. e CPF
073.919.578-60, Banco Bradesco Agência: 0095, Conta Corrente: 171.261-6, não estando a referida comissão incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for
desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas.  Descrição dos Bens:  LOTE 1: Matrículas nº 117.369, 135.191 e 131.160 do 18º Cartório de Registro
de Imóveis de São Paulo/SP: CINCO PRÉDIOS, sendo um sob nº 12, outro sob nºs  20 e 26, outro sob nºs 30 e 34, outro sob nº 40, estes com frente para a Rua Alzira da Silva Monteiro, e um outro sob nºs 433 e 437 da
Rua Venceslau de Queiroz, e o seu respectivo terreno constituído pelos lotes nºs  8, 14, 15, e 16 e sem número, no 13º Subdistrito, Butantã, medindo 42,00m de frente para a rua Alzira da Silva Monteiro, 50,00m da frente aos
fundos de ambos os lado, tendo nos fundos a largura de 40,00m, encerrando a área de 2.080,00m², confrontando do lado direito de quem da rua Alzira da Silva Monteiro olha para o imóvel, com a Avenida Venceslau de Queiroz,
para a qual também faz frente, do lado esquerdo no mesmo sentido, com a linha de transmissão da Light e nos fundos com os prédios de nºs  441, 445, 451 e 457 da Avenida Venceslau de Queiroz (Contribuintes números
079.128.0021-2, 079.128.0022-0. 079.128.0023-9, 079.128.0024-7 e 079.128.0028-1). Avaliação: R$ 4.500.000,00 (02/2017). Conforme Laudo de Avaliação (fls.8856), o imóvel em questão está localizado na Avenida Wenceslau
de Queiroz, nº 389, esquina com Rua Alzira da Silva Monteiro, bairro Jaguaré, São Paulo/SP, possuindo a área de terreno de 2.080,00m², e área construída de 2.291,00m², estando cadastrado perante a Municipalidade de
São Paulo sob nº 079.128.0037-9.  LOTE 2: Matricula nº 128.465 do 8º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Parte Ideal correspondente a 50% Um terreno situado na Avenida Nossa Senhora do Ò, antiga
Estrada da Freguesia do ò, Rua Orlando Marchetti, antiga Rua do Moinho, outrora Rua Particular e Avenida Inajar de Souza, designado como “área A”, constituído de parte do imóvel nº 1.568 da mesma avenida, no 44º Subdistrito
Limão, antes 4º subdistrito - Nossa Senhora do ò, que assim se descreve e confronta: “inicia no ponto 1A, no alinhamento predial da Avenida Nossa do Ó, junto à divisa com o imóvel nº 40 da Avenida Inajar de Souza, distante
31,35m da intersecção das projeções dos alinhamentos das Avenidas Nossa Senhora do ò e Inajar de Souza; segue 12,24m pelo alinhamento da Avenida Nossa Senhora do Ó, até o posto 2A, deflete à esquerda, formando
ângulo interno de 177’35’36 e segue 13,30m pelo mesmo alinhamento, até o ponto 3A, deflete à esquerda, formando ângulo interno de 94’29’22' e segue 45,30m confinando com a outra parte do imóvel nº 1.568 da Avenida Nossa
Senhora do Ó, pertencente ao Espólio de João Clemente e a sua mulher Verônica Pascariello Clemente, até o ponto 4A, deflete à direita formando ângulo interno de 181’13’21" e segue 69,20m confinando com os mesmos
confrontantes, até o ponto 5A, deflete à esquerda, formando ângulo interno de 88’55’20" e segue 14,33m pelo alinhamento predial da Rua orlando Marchetti, até o ponto 6A; deflete à esquerda, formando ângulo interno de
144’20’08" entre o segmento anterior e a corda da curva 6A-7A; segue 6,00m em curva projetada (ângulo central = 68’30’34" e raio = 5,02m), junto á esquina da Rua Orlando Marchetti e Avenida Inajar de Souza, até o ponto
7A; nesse ponto forma ângulo interno de 147’09’18' entre a corda da curva anterior e o segmento 7A-8A; segue 24,21m pelo alinhamento predial da Avenida Inajar de Souza, até o ponto 8A; deflete á direita, formando ângulo
interno de 240’42’43" e segue 1,18m pelo mesmo alinhamento até o ponto 9A; deflete à esquerda, formando ângulo interno de 96’54’05" e segue 3,51m pelo mesmo. alinhamento, até o ponto 10A; deflete á esquerda, formando
ângulo interno de 179’51’21' e segue 42,26m confinando, parte com o imóvel nº 68 da Avenida Inajar de Souza, pertencente a Carlos Zuani e sua mulher Odila Zuani, Carlos João Zuani e sua mulher Josefina Zuani, Espolio
de Elisa Zuani Decaroli, João Portazio da Costa Taraia, Adelino da Costa Taraia, Arnaldo da Costa Taraia, Maria Teresa da Costa Taraia Gonçalves e seu marido Antonio Gonçalves Senteno, Jose da Costa Taraia Filho e
Luiz Fernandes Taraia, e parte com o imóvel nº 40 da Avenida Inajar de Souza, pertencente a empresa Ultramarino Comercio e Incorporações Ltda, até o ponto 11A, deflete à esquerda, formando ângulo interno de 179’09’31"
e segue 44,31m confinando com o mesmo imóvel nº 40 da Avenida Inajar de Souza, até o ponto 1A, formando com o segmento inicial ângulo interno de 89’39’15", encerrando a área 2.989,30m², inscrito no cadastro de contribuintes
da Prefeitura Municipal, em área maior, sob nº 074.376.0002-1. Cumpre destacar que sobre o imóvel da Rua Orlando Marchetti, nº 201, consta um contrato de locação não residencial entre a locadora Heallthiness Participações
Ltda, e a locatária Roldão Auto Serviço Comercio de Alimentos Ltda. Avaliação: R$ 4.562.500,00 (03/2014). Conforme Laudo de Avaliação (fls. 8926), o imóvel em questão está localizado na Avenida Nossa Senhora do ò,
nº 1.568, bairro Limão, São Paulo/SP, possuindo área de terreno, de 2.989,30m², e área construída estimada de 1.859,00m², estando cadastrado perante a Municipalidade de São Paulo sob o nº 074.376.0002-1.  LOTE 3: Um
veiculo marca BMW, placas ICU 1865, chassi nº WBAA25M2SSCA03417, renavan 63215204-4, gasollina, ano de fabricação 1995, que se encontra em regular estado de conservação, com 4 penus lisos, contem extintor,
sem equeipamento de som, estofamento em regular estado, mofo, lateria sem batidas, pinutra fosca e com pequenons riscos, quanto ao kilometragem não foi possivel ver pois o carro está sem batteria. Avaliação R$ 19.177,00
(03/2014)   As avaliações deverão ser atualizadas até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  Condições de venda: Nos termos da Lei nº 11.101, de 09/02/2005, combinada com o provimento
CSM nº 1625/2009 do TJ/SP. Do Pagamento Parcelado - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: claudio@llianceleiloes.com.br (Art. 895,
I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação;
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Ficam todos aqueles mencionados no presente edital regularmento intimados das designações supra, caso não sejam lozalizados para as intimações pessoais. O imóvel objeto da alienação estará
livre de quaisquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações da devedora, inclusive as de natureza tributária, derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho contra a empresa
falida (artigos 60 § unico, e 141, II, da Lei nº 11.101/05). Os casos omissos serão apreciados e decididos pela autoridade judicial competente. Será o Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. São Paulo, 02 de
maio de 2017. Vitor Frederico Kümpel - Juiz de Direito

ALL - América Latina Logística Malha Oeste S.A.
CNPJ/MF n° 39.115.514/0001-28 - NIRE n° 35.300.156.200

Companhia Aberta - Categoria B
Extrato da Assembleia Geral Extraordinária

Aos 21/02/2017, às 13 horas, na sede social da Companhia, situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327 - 3º andar, Vila Nova 
Conceição. SP/SP. Presenças: Totalidade. Mesa: Julio  Fontana Neto, Presidente; Betina Vaz Boni, Secretária. Deliberações tomadas por 
unanimidade dos acionistas votantes presentes em sede de Assembleia Geral Extraordinária: Aprovar a alteração da denominação social 
da Companhia para Rumo Malha Oeste S.A., com a consequente alteração da redação do artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, que 
passará a viger com a seguinte redação: “Artigo 1º - A Rumo Malha Oeste S.A. reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pela legislação que 
lhe for aplicável”. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia nos termos do Anexo I da presente ata. Consignar que a referida 
alteração foi aprovada pela ANTT - Agência Nacional de Transportes  Terrestres, nos termos do Edital nº PND - 02/98/RFFSA, Capítulo 5, inciso 
VI, conforme Portaria nº 4, de 3/01/2017, publicada no Diário  Oficial da União, nº 4, de 5/01/2017, página 59. Nada mais. São Paulo, 21/02/2017. 
Betina Vaz Boni - OAB/PR nº 78.015 - Secretária. JUCESP nº 155.406/17-6 em 31/03/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ISEC Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08

Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certificados de Recebíveis 
Imobiliários da 3ª e 4ª Séries da 3ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.

Edital de Convocação
Os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 3ª e 4ª Séries da 3ª Emissão da ISEC Securitizadora 
S.A. (“Emissora”), Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes  
da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, 
em primeira convocação, em 7 de junho de 2017, às 10:30 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, conjunto 215, Itaim Bibi,  
CEP 04538-004, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de, nos termos dos itens 12.3 e 12.10. do Termo de Securitização de 
Créditos Imobiliários da 3ª e 4ª Séries da 3ª Emissão da Emissora, conforme aditado (“Termo de Securitização”), deliberar sobre 
a seguinte Ordem do Dia: (i) em virtude das declarações dos vencimentos antecipados do CRI, feita pela Emissora no  
dia 12 de maio de 2017, de acordo com a redação do item 4.1 “k” da CCB em razão de inadimplemento de outra operação em 
que a Esser Holding Ltda. na qualidade de devedora não honrou o pagamento dos juros e principal de uma Cédula de Crédito 
Bancário e a falta de entrega do relatório de acompanhamento dos empreendimentos alvo e que culminou em um cross default 
do CRI, bem como em razão do não pagamento dos juros referente ao mês de maio de 2017 do CRI e a falta de  
recomposição do Fundo de Reserva, nos termos da cláusula 6.1, alínea (b) do Termo de Securitização; (ii) deliberar a respeito 
dos procedimentos de excussão/execução das garantias, inclusive a apreciação e contratação de propostas de honorários 
advocatícios que forem apresentadas durante a AGT, caso o pagamento do saldo devedor da CCB não seja honrado pela 
Devedora conforme disposto na notificação encaminhada; (iii) tendo em vista que não há saldo no Fundo de Despesas  
ou Fundo de Reserva do CRI, determinar a forma de arrecadação de recursos para pagamento dos valores devidos para a 
administração ordinária do patrimônio separado; (iv) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário em razão das deliberações 
tomadas pelos Titulares dos CRI em (i) e (ii) acima, para que pratiquem todos os atos necessários ao seu cumprimento.  
Diante dos vencimentos antecipados da presente Emissão, fica cancelada a assembleia prevista para o dia 22 de maio de 2017, 
às 10 horas, visto que esta perdeu seu objeto. Em benefício do tempo, os Titulares dos CRI devem encaminhar, até 02 dias  
úteis, os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br. São Paulo,  
16 de maio de 2017. Wolf Kos - Diretor de Relação com Investidores.

17, 18 e 19/05

TERCEIRA ESTRELA INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 12.039.511/0001-04 – NIRE 35.300.379.748

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas desta Cia. a se reunirem em AGOE, a ser realizada no dia 22.05.2017, 

de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA: a. Aprovação das Contas 
dos administradores e dos resultados da Cia. ref. ao exercício social encerrado em 31.12.2016; e b. A 
destinação dos resultados do exercício de 2016. EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA: a. Redução do 
capital social da Companhia; b. Prorrogação do Prazo de Duração da Companhia; e c. Outros assuntos 
de interesse da Cia.

Tech Mahindra Serviços de Informática Ltda.
CNPJ/MF 09.302.110/0001-82 - NIRE 35.222.018.801

Edital de Convocação
Ficam convidados os senhores sócios da Tech Mahindra Serviços de Informática Ltda. para se reunirem 
em Reunião de Sócios, a realizar-se no dia 26/05/17, às 10hs, em sua sede na Avenida Maria Coelho 
Aguiar, 215, Bloco C, 5º Andar, Sala 01, SP/SP, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: (i) 
transformação do tipo societário da Sociedade, passando de sociedade empresária limitada para sociedade 
anônima; (ii) eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação das respectivas remunerações; e 
(iii) aprovação do estatuto social. SP/SP, 17/05/17. José Carlos Pimentel - Administrador. (17, 18 e 19/05/2017)

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL - PEDRO VITOR BARBAROTO RIBEIRO

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

DAMIÃO MARTINS DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO
EM SÃO JOAQUIM DO MONTE, PE NO DIA (24/08/1949), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO MARTINS DA SILVA E DE QUITÉRIA VITA MARTINS
DA SILVA. ELIZABETH GOMES DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO APOSENTADA,
NASCIDA EM SANTA RITA, PB NO DIA (16/12/1958), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE GERALDO GOMES DA SILVA E DE JURUNA PEREIRA GOMES.

CAIO SOUZA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/10/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO E DE REGINA CELI DE MELO
SOUZA SANTOS. MELISSA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/03/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALDEMAR DE OLIVEIRA E DE JANETE MARIA DE JESUS BARBOSA.

MARCIO SAMPAIO BEZERRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO EM
SANTO ANDRÉ, SP NO DIA (27/12/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ANTONIO FRANCISCO BEZERRA E DE MARIA JOSÉ SAMPAIO BEZERRA. ALINE
CELESTINO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (14/03/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ZACARIAS CELESTINO DA SILVA E DE EDILEUZA GONÇALVES DA SILVA.

LUIS UBALDO DE SOUSA NETO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR DE
EMPILHADEIRA, NASCIDO EM JATI, CE NO DIA (18/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE PEDRO LUIZ DE SOUSA E DE MARIA NILZA LIMA DE SOUSA.
ELVISLANE MARECO DE BRITO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA,
NASCIDA EM ANTENOR NAVARRO, PB NO DIA (17/04/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDVAL JUSTINO DE BRITO E DE MARIA CLEÓPATRA MARECO
DE BRITO.

ADRIANO RAMOS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO EM
SANTA ISABEL, SP NO DIA (02/07/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO ITAQUAQUECETUBA, SP,
FILHO DE SELMA RAMOS DA SILVA. LIDIANE FAGUNDES DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO AUDITORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/03/1993), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE AMARILDO FAGUNDOS DOS SANTOS
E DE MARCIA MARLI DA SILVA FAGUNDES DOS SANTOS.

VAGNER DOMINGOS FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BOMBEIRO CIVIL, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/09/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ODAIR DOMINGOS FERREIRA E DE VALENTINA SAMPAIO FERREIRA. VANYELE
PRATES DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO GUARDA CIVIL, NASCIDA EM
ILHÉUS, BA NO DIA (18/09/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE AVANILDO PRATES DOS SANTOS E DE ALDA SILVA SANTOS.

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

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA JOAQUIM
RIBEIRO, S/ N°, ATUAL 384 (NAO OFICIAL), APARTAMENTO 02,  BLOCO N,
LOCALIZADO NO 1° ANDAR, EDIFÍCIO CONJUNTO RESIDENCIAL MONTE
ALEGRE, 40°SUBDISTRITO, BRASILANDIA MORRO GRANDE,    SAO PAULO, SP
CEP 02809000
1º leilão 31/05/2017 partir 12:30 horas
2º leilão 21/06/2017 partir 12:30 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES,
SAO PAULO, SP.
Mutuarios:
ELIANE CRISTINA GOMES DE ALMEIDA , CPF 17576435836,
 e cônjuge, se casado(a) estiver.

2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilao
Informações tel 1139310744 ou   RUA MANUEL JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68
FREGUESIA DO “O” SAO PAULO SP CEP     02728020

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

17 - 18 - 19/05/2017

E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que
se encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m)
o recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m)
NOTIFICADO(S) o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos
autorizados na forma do Decreto-Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/
70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90, a promover a EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram o(s) imóvel(is) a seguir
descrito(s), em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Fica(m) cientificado(s),
outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de 16/05/2017
para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial. Quaisquer
informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa
Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em
horário bancário.

Contrato: 8.1679.0886697-7 - SED: 30546/2017 - CREDOR: CAIXA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): SAMI DAOUD EL TEBCHERANI, LIBANÊS, CASADO COM
COMUNHÃO DE BENS, COMERCIANTE, CPF: 999.418.728-72, RG: W-
291719-T-SE/DPMAF/DPF e seu cônjuge MAGUY MAURICE ZEIDAN,
LIBANESA, DO LAR, CPF: 558.263.421-53, RG: V148979-D-SP/MAF/SR/
SP. Imóvel sito à: RUA DONATO VESSECHI, Nº 388 (Nº 450 NÃO OFICIAL),
AP 84-A, LOCALIZADO NO 8º ANDAR DO BLOCO 2, TIPO 1, DO
RESIDENCIAL GREVÍLIA, NA VILA CURUÇÁ, NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL
PAULISTA - SÃO PAULO/SP. Com direito a uma vaga indeterminada destinada
ao estacionamento de um veículo.

São Paulo, 16/05/2017.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Agente Fiduciário

 16, 17 e 18/05/2017

28ª Vara Cível Central da Comarca da Capital - SP EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0149712-41.2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado
de São Paulo, Dr(a). Rogério Murillo Pereira Cimino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Marcio Alexandre
Alves Ferraz, RG 0527067024 SSP/BA, CPF 535.249.695-34, por si e como representante legal de Gomes
e Ferraz Intermediações e Participações Ltda, CNPJ 08.560.475/ 0001-44, e ainda a Eliane Gomes Leite,
CNH 039.876.449-32 DETRAN/SP, CPF 264.094.938-19, que Banco do Brasil S/A lhes ajuizou ação de
Procedimento Comum, objetivando a cobrança de R$114.881,49 (20/12/2011), referente Contrato de Adesão
a Produtos de Pessoa Jurídica - Cláusulas Especiais nº 120.502.539. Estando os réus em local ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem o feito,
sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será e edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de abril de 2017. 16 e 17/05

SBBRAST PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 09.480.651/0001-09 - NIRE: 35.3.0035673-0

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2017: HORA, DATA E LOCAL: 
no dia 31 de março de 2017, às 10:45 horas, na sede da SBBRAST Participações S.A. (“Companhia”) na Cidade e Estado de 
São Paulo, na Rua Samuel Morse, 134, Cj. 134, Brooklin Novo, CEP: 04.576-060. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presente a 
totalidade dos acionistas, conforme as assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, dispensadas as formalidades 
de convocação, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“LSA”) e os representantes da Carvalho 
Holdings S.A., inscrita no CNPJ/MF 14.372.988/0001-24 (“Carvalho Holdings”). MESA: Presidente: Sr. Marcos Baptista Car-
valho; Secretário: Ricardo Biederman de Carvalho. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram: 
(i) Aprovar a lavratura da presente ata na forma sumária, como faculta o art. 130, §1º da LSA e autorizada a sua publicação 
com omissão das assinaturas dos acionistas nos termos do parágrafo segundo do art. 130 da LSA; (ii) Aprovar o aumento do 
capital social da Companhia no valor de R$ 4.800.000,00, ou seja, de R$ 464.061.620,61 para R$ 468.861.620,61, mediante 
a emissão de 5.027.231 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão por ação de R$ 0,95, 
nos termos do art. 170, § 1º, inciso [I/II] da LSA, as quais, com a renúncia dos demais acionistas a seu direito de preferência, 
são totalmente subscritas e integralizadas pelas acionistas Ancar Ivanhoe Shopping Centers Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia e Carvalho Holdings S.A., que as integralizam, neste ato, mediante a capitalização de créditos 
decorrentes de adiantamentos para futuro aumento de capital por elas realizados, conforme boletim de subscrição anexos; (iii) 
Aprovar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial com Absorção das Parcelas Cindidas (“o Protocolo”, Anexo I à presente ata) 
celebrado em 30 de março de 2017 entre a Carvalho Holdings, a Companhia, Canbra Belo Horizonte Shopping Centers S.A., 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.413.404/0001-11, Ancar Ivanhoe Campinas S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.117.779/0001-
46, Porto Velho Shopping S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.781.731/0001-23, Parque das Bandeiras Incorporações 
Imobiliárias S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.486.760/0001-00, SPE San Martin Shopping S.A., inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 14.797.999/0001-56, SPE Andrios Empreendimentos Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.376.839/0001-33, 
SPE Fortaleza Shopping S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.553.196/0001-56, SN Shopping S.A., inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 18.182.738/0001-82, PB4 Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.347.852/0001-73, Via 
Shopping Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.896.728/0001-55, Cuiabá Participações 
S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.482.856/0001-52, São Marcos Empreendimentos Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ/
MF sob nº 33.453.739/0001-08, CE Shopping S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.699.926/0001-57, CB Shopping S.A., 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.702.176/0001-25, BG Ancar Empreendimentos Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 16.813.094/0001-58 e CL Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.648.565/0001-30. O 
Protocolo prevê os termos, justificativas e condições da cisão parcial da Carvalho Holdings, com absorção de parcelas cindidas 
de seu patrimônio líquido pela Companhia, nos termos do Protocolo; (iv) Aprovar e ratificar a nomeação e contratação da APSIS 
Consultoria e Avaliações Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.681.365/0001-30, como perita responsável pela avaliação da 
parcela do patrimônio líquido cindido da Carvalho Holdings destinada à Companhia (“Avaliadora”) e pela elaboração do laudo 
de avaliação de tal parcela do patrimônio líquido da Carvalho Holdings (“Laudo”). Como a Avaliadora já vinha analisando a 
situação contábil da Carvalho Holdings, teve condições de apresentar o Laudo em tempo de ser examinado pela assembleia 
geral nesta data. Sendo assim, a assembleia geral foi suspensa para a elaboração do Laudo, tendo sido retomada assim que 
a Avaliadora finalizou o seu trabalho, o qual foi apresentado à assembleia geral e integra a presente ata como seu Anexo II; 
(v) Aprovar o Laudo, com a indicação do patrimônio líquido da Carvalho Holdings a ser absorvido pela Companhia, no valor 
de R$ 76.597.249,15, o qual é baseado no valor contábil de seus ativos, passivos, direitos e obrigações, conforme refletidos 
em seu balanço de 31 de março de 2017; (vi) Aprovar a absorção da parcela cindida da Carvalho Holdings pela Companhia, 
nos termos do Protocolo, ficando os administradores da Companhia autorizados a praticar todos os atos necessários à 
sua efetivação; (vii) Face à absorção da parcela cindida da Carvalho Holdings pela Companhia, em substituição às atuais 
86.425.453 ações ordinárias e 16.541.762 ações preferenciais da Companhia de titularidade da Carvalho Holdings, que são 
neste ato canceladas, fica aprovada a emissão pela Companhia de 88.148.007 ações ordinárias e 14.819.208 ações prefe-
renciais a serem atribuídas aos acionistas da Carvalho Holdings nos termos do Protocolo, sendo que o capital da Companhia 
não sofrerá qualquer aumento de capital, passando a ser distribuído entre os acionistas da Companhia na forma do Anexo 
III à presente ata, uma vez que a parcela cindida da Carvalho Holdings atribuída à Companhia corresponde exclusivamente 
à participação detida pela Carvalho Holdings na Companhia; (viii) Aprovar a modificação do percentual conferido às ações 
preferenciais, passando de 13,80% para 14,11%, conferindo a seus titulares prioridade no recebimento anual de dividendos 
fixos e não cumulativos no valor de 14,11% calculado sobre parte do capital integralizado representada por essas ações. (ix) 
Em decorrência das deliberações acima, e em face à emissão das ações ordinárias e preferenciais, aprovar a nova redação 
do Artigo 5º da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 468.861.620,61 
(quatrocentos e sessenta e oito milhões, oitocentos e sessenta e um mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e um centavos), 
dividido em 414.382.368 (quatrocentos e quatorze milhões, trezentos e oitanta e duas mil, trezentas e sessenta e oito) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 76.618.732 (setenta e seis milhões, seiscentas e dezoito mil e setecentas e 
trinta e duas) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal. § 1º - Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito 
a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. § 2º - As ações preferenciais não terão direito de voto, mas conferirão 
aos seus titulares prioridade no recebimento anual de dividendos fixos e não cumulativos no valor 14,11% calculado sobre 
a parte do capital integralizado representada por essa espécie de ações, não participando dos lucros remanescentes da 
Companhia e não participando dos aumentos de capital decorrentes da capitalização de reservas ou lucros. Todo e qualquer 
aumento de capital decorrente da capitalização de reservas ou lucros será efetivado mediante a emissão de apenas ações 
ordinárias.” ENCERRAMENTO: O Presidente suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata que, lida e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Marcos Baptista Carvalho; Secretário: Ricardo Biederman 
de Carvalho; Acionistas: Ancar Ivanhoe Shopping Centers Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Ivanhoe 
Brazil Equities Inc. e Carvalho Holdings S.A. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo (SP), 31 de março de 
2017. Mesa: Marcos Baptista Carvalho - Presidente; Ricardo Biederman de Carvalho - Secretário. Arquivada na Jucesp sob 
nº 205.327/17-5 em 04/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.� � � � � � � � � � � 	 
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1007866-17.2015.8.26.0002 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Duplicata Exeqüente: Ruscken Indústria e Comércio Ltda-EPP Executado: Bekum do Brasil
Industria e Comercio Ltda . EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007866-
17.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Bekum do Brasil
Industria e Comercio Ltda, Rua Ptolomeu, 493, Vila Socorro - CEP 04762-040, São Paulo-SP, CNPJ 46.271.870/
0001-04, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Ruscken Indústria
e Comércio Ltda-EPP, objetivando a quantia de R$ 4.502,07, referente ao não pagamento das Notas Fiscais.
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. Não
sendo contestada a ação, a empresa executada será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 09 de maio de 2017. 16 e 17/05

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1027658-54.2015.8.26.0002Classe: Assunto:Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária - Alienação FiduciáriaRequerente:AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/ARequerido:Caio Martins DutraEDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS.PROCESSO Nº 1027658-54.2015.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Jamil Nakad Junior, na forma da Lei, etc.FAZ SABER
a(o) CAIO MARTINS DUTRA (RG nº. 49401567 e CPF nº. 377.528.428-18) que Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão, relativo a um AUTOMÓVEL:
“marca: HONDA - modelo: CIVIC SED LXS - Ano: 2009 - Cor: CINZA - Combustível: GASOLINA - Placa:
EEX7626 - chassi: 93HFA6630AZ211377”, alienado fiduciariamente. Apreendido o bem, e estando o réu, em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, requerer
a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio
do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias,
após os 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de maio
de 2017. 16 e 17/05

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº: 0018008-73.2010.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento Comum
- Despesas Condominiais Requerente: Condomínio Conjunto Residencial Vila São José Requerido: Luiz
Roberto Vieira de Castro e outros EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018008-
73.2010.8.26.0002 Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 0018008-73.2010.8.26.0002. O Dr. Eurico
Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Luiz
Roberto Vieira de Castro, CPF 569.403.008-72 e RG 6.243.962 que Condomínio Conjunto Residencial Vila
São José, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, para receber a quantia de R$ 8.425,35, referente ao não
pagamento das despesas condominiais do imóvel situado a Rua Viriato Leão de Moura, n. 169, bloco I, apto.
312, Vila São José. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos
da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2017.
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Isec Securitizadora S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários 

da 5ª, 6ª e 7ª Séries da 2ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. - Edital de Convocação
Os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 5ª, 6ª e 7ª Séries da 2ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A. 
(“Emissora”), GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), e os representantes 
da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira 
convocação, em 06 de junho de 2017, às 11:00 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04538-004, Cidade e Estado 
de São Paulo, a fim de, nos termos dos itens 16.1 e 16.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 5ª, 6 ª e 7ª Séries da 2ª Emissão 
da Emissora (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) da eventual declaração de Vencimento Antecipado de 
acordo com o item “f” da cláusula 7.1 da CCB01 e CCB02 e consequentemente do CRI, em virtude do conhecimento da Emissora da decretação 
do vencimento antecipado dos créditos imobiliários da Cédula de Crédito Bancário emitida pela Esser em 14 de novembro de 2014 (“CCB 
Habitasec”) e consequentemente da 41ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A.; 
(ii) dos procedimentos de excussão/execução das garantias a serem adotados na hipótese de decretação de Vencimento Antecipado do CRI; 
(iii) acompanhamento das providências para cumprimento das deliberações tomadas na presente assembleia. Em benefício do tempo, os 
Titulares dos CRI devem encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail gdc@gdcdtvm.com.br São Paulo, 
16 de maio de 2017. WOLF KOS - Diretor de Relação com Investidores.

ALL - América Latina Logística Malha Oeste S.A.
CNPJ/MF n° 39.115.514/0001-28 - NIRE n° 35.300.156.200

Companhia Aberta - Categoria B
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Aos 1º/09/2016, às 12h00, à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1327, 3º andar, sala 10, Vila Nova Conceição, SP/SP. 
Presenças: Totalidade. Mesa: Julio Fontana Neto, como Presidente. Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária. Deliberações: 
Foram tomadas as seguintes deliberações: Aprovar a destituição, nesta data, do Sr. José Alberto Monteiro Martins do cargo de  
Vice-Presidente e membro titular do Conselho de Administração, agradecendo os valiosos serviços prestados à Companhia.  
Em decorrência da vacância mencionada no item e nos termos do artigo 18 do Estatuto Social, eleger o Sr. Daniel Rockenbach, 
portador da RG/SSP/RS nº 50.177.087-92, CPF/MF sob o nº 465.817.230-53, ao cargo de Vice-Presidente e membro titular do Conselho 
de Administração, sem suplente. Em observância às deliberações acima, consignar que o Conselho de Administração da Companhia 
passará a ser composto pelos Srs. Julio Fontana Neto, como membro titular e Presidente do Conselho de Administração, Daniel 
Rockenbach como Vice-Presidente e membro titular do Conselho de Administração, Hudson Barros Dos Santos, membro titular e 
representante dos empregados da Companhia; Marcos Paulo dos Santos Silva, como membro suplente e representante dos 
empregados da Companhia; todos com mandato a encerrar na AGO da Companhia a ser realizada em 2018. Nada mais.  
São Paulo, 1º/09/2016. Julio Fontana Neto - Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza - OAB/PR n° 69.565 - Secretária.  
JUCESP nº 418.275/16-6 em 23/09/2016. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ALL - América Latina LogísticaMalha Oeste S.A.
CNPJ/MF n° 39.115.514/0001-28 - NIRE n° 35.300.156.200

Companhia Aberta - Categoria B

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Aos 31/03/2016, às 14h00, na Rua Emilio Bertolini 100, Vila Oficinas, Curitiba/PR. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente:  
Sr. Julio Fontana Neto. Secretária: Sra. Beatriz Primon de Orneles Cereza. Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes: 
Aprovar a publicação da presente ata sob a forma de sumário. A unanimidade dos Conselheiros presentes deliberou e aprovou o 
Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2015, bem como o parecer da  
KPMG Auditores Independentes, autenticados pela mesa e arquivados na sede da Companhia, os quais serão submetidos à Assembleia 
Geral Ordinária de Acionistas da Companhia na forma da lei, bem como que não haverá proposta de destinação do lucro em função de 
não ter sido apurado lucro líquido no exercício. Apresentar como proposta a ser aprovada em Assembleia Geral de acionistas da 
Companhia, a remuneração global da Administração (incluindo Conselho de Administração, Diretoria e comitês de assessoramento), 
para o exercício social de 2016, o valor global máximo de R$ 4.000.000,00. Autorizar a convocação de AGO nos prazos legais para 
aprovar as contas da Companhia. Nada mais. Curitiba, 31/03/2016. Beatriz Primon de Orneles Cereza - OAB/PR 59.565 - Secretária. 
JUCESP nº 146.424/17-7 em 29/03/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

NEXANS BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 31.860.364/0012-28 - NIRE 35300141733

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03/02/2017.
Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do §1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 01. Local, Data, e Horário: 
Na sede da companhia na Av. Affonso Pansan, 4.005, Americana-SP, no dia 03/02/2017, às 9h30. 02. Presença: 
Presentes pessoalmente ou por procurador, os acionistas representando a totalidade do capital social. 03. Mesa: 
Presidente - Sr. Marco Vitiello; Secretário designado - Sr. Daniel Becker Pennewaert. 04. Convocação: Dispensada 
a convocação prévia e o aviso aos acionistas, conforme disposto nos §4º, dos artigos 124 e 133, da Lei 6.404/76. 
05. Ordem do Dia: Alteração do endereço da filial localizada em SP/SP. 06. Deliberações: Tomadas por unanimidade 
dos acionistas presentes. 6.1. A alteração do endereço da filial da sociedade localizada na Av. do Café, 277, Bloco 
A, 3º andar, Cj. 301, Jabaquara, SP/SP, CEP 04311-000, CNPJ nº 31.860.364/0018-13, NIRE JUCESP 35904540412, 
passando o endereço a ser Av. Ibirapuera, 2.332, Torre Ibirapuera I, 8º andar, Cj. 81 e 82, Indianópolis, SP/SP, CEP 
04028-900. 07. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-
se a presente ata em 04 vias, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pela totalidade 
dos acionistas da Companhia, presentes e/ou representados, pelo Presidente, Sr. Marco Vitiello e pelo Secretário, 
Daniel Becker Pennewaert. Relação dos acionistas: Nexans Participations (31.913 Ações Ordinárias), Marco 
Vitiello (01 Ação Ordinária). Americana, 03/02/2017. Daniel Becker Pennewaert - Secretário - OAB/SP nº 146.149. 
JUCESP - 80.106/17-1 em 14.02.17. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

NEXANS BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 31.860.364/0012-28 - NIRE 35300141733

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 07/11/2016.
Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do §1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 01. Local, Data, e 
Horário: Na sede da companhia na Av. Affonso Pansan, 4005, Americana-SP, no dia 07/11/2016, às 8h00. 
02. Presença: Presentes pessoalmente ou por procurador, os acionistas representando a totalidade do capital 
social. 03. Mesa: Presidente - Sr. Marco Vitiello; Secretário designado - Sr. Daniel Becker Pennewaert. 
04. Convocação: Dispensada a convocação prévia e o aviso aos acionistas, conforme disposto nos §§4º, dos 
artigos 124 e 133, da Lei  6.404/76. 05. Ordem do Dia: a) Fechamento da filial localizada em Ribeirão das Neves/
MG. 06. Deliberações:  Tomadas por unanimidade dos acionistas presentes: 6.1. O fechamento da filial da 
sociedade localizada na Rua Alexandre Barreto Cavalcanti, 64, Bairro Alterosa, Ribeirão das Neves, MG, CEP 
33.821-340, CNPJ nº 31.860.364/0019-02, NIRE JUCESP 3199923743-3, NIRE JUCEMG 3530014173-3. 
07. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a 
presente ata em 04 vias, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pela totalidade dos 
acionistas da Companhia, presentes e/ou representados, pelo Presidente, Sr. Marco Vitiello e pelo Secretário, 
Daniel Becker Pennewaert. Relação dos acionistas: Nexans Participations (31.913 Ações Ordinárias), Marco 
Vitiello (01 Ação Ordinária). SP, 07/11/2016. Daniel Becker Pennewaert - Secretário - OAB/SP nº 146.149. 
JUCESP - 184.644/17-3 em 25.04.17. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Companhia Imobiliária Ibitirama
CNPJ nº 61.376.737/0001-06 - NIRE 35.300.037.154

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26/09/2016
Data Hora e Local: 26/09/2016, às 9h, no Golden Tulip Paulista Plaza, na Alameda Santos, nº 85, Sala 
Golden Tulip, Piso mezanino, na Cidade de São Paulo, SP, CEP 01419-000. Mesa: Renato Alois Andriani 
Grinberg, Presidente; Joamir Müller Romiti Alves, Secretário. Convocação: Edital de Convocação publi-
cado nos dias 16, 17, 18, 19 e 20/09/2016, no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo e no 
Jornal O Dia SP, conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Presença: Acionis-
tas representando mais de 90% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes no 
Livro de Presença de Acionistas. Ordem do Dia: Ratificar as deliberações abaixo elencadas, aprovadas na 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 06.05.2016: Em (i) Assembleia Geral Ordi-
nária, (a) deliberação acerca do relatório, o balanço geral, as demonstrações financeiras e as contas 
apresentadas pela Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2015; (b) a destinação do 
resultado do exercício social encerrado em 31/12/2015; (c) a eleição da Diretoria para o próximo biênio; e 
(d) a fixação dos honorários da Diretoria para o exercício de 2016; (ii) Assembleia Geral Extraordinária, 
(a) deliberação acerca do relatório, o balanço geral, as demonstrações financeiras e as contas apresenta-
das pela Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2014; (b) a destinação do resultado do 
exercício social encerrado em 31/12/2014; e (c) ratificação dos honorários pagos à Diretoria no exercício 
de 2015. Ata em forma de Sumário: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua pu-
blicação com omissão das assinaturas, conforme autorizam os §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei das S.A. 
Deliberações Tomadas: Ratificar e retificar as seguintes deliberações aprovadas na AGO: (a) Aprovação 
do relatório, do balanço geral, das demonstrações financeiras e das contas apresentadas pela Diretoria, 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2015; (b) Aprovação da destinação do resultado líquido do 
exercício encerrado em 31/12/2015, no montante de R$ 433.105,00, para distribuição aos acionistas, pro-
porcionalmente à sua participação no capital social, a título de dividendos; (c) A reeleição para o cargo de 
Diretores da Companhia, para o biênio de 2016-2018, do Sr. Roni Askenazy, RG 8.873.627-1 SSP/SP, 
CPF 031.686.538-96, que exercerá as funções de Diretor-Presidente; e do Sr. Renato Alois Andriani 
Grinberg, RG 19.456.655 SSP/SP, CPF 117.786.338-38 que exercerá as funções de Diretor, tendo estes 
sido empossados em 06/05/2016, data da realização da Assembleia Geral ora ratificada, conforme termos 
de posse anexos; (d) A fixação dos honorários da Diretoria da Companhia para o exercício de 2016 no 
valor total de R$ 390.903,68; e (e) A instalação do Conselho Fiscal da Companhia, por solicitação do 
acionista Sr. Nathan Shor Gliksman, tendo sido eleitos os Srs.: (i) Ivan Pedro Alois Glücksman, RNE W 
146.242-T SE/DPMAF/DPF e CPF 111.367.818-62; (ii) Nathan Shor Glicksman, RG 38.560.449-X SSP/
SP, CPF 217.233.448-00; (iii) Ricardo José Grinberg,  RG 13.129.687 SSP/SP, CPF 117.786.378-25; e 
(iv) Gisele Mozes Askenazy, RG 14.202.186-6 SSP/SP e CPF 172.545.218-90, tendo estes sido empos-
sados em 06/05/2016, data de realização da Assembleia Geral ora ratificada, conforme termos de posse 
anexos. 2. Ratificar as seguintes deliberações aprovadas na AGE: (a) Aprovação do relatório, do balanço 
geral, das demonstrações financeiras e das contas apresentadas pela Diretoria, relativos ao exercício so-
cial encerrado em 31/12/2014; (b) Considerando o prejuízo acumulado do exercício encerrado em 
31/12/2014, a distribuição de dividendos aos acionistas restou prejudicada; e (c) A fixação dos honorários 
pagos à Diretoria da Companhia para o exercício de 2015, no valor total de R$ 332.555,00. Encerramento 
e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da 
presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Renato 
Alois Andriani Grinberg  - Presidente; Joamir Müller Romiti Alves - Secretário. JUCESP nº 487.492/16-0 
em 10/11/16. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90, a
promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram o(s)
imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Fica(m)
cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de 17/05/
2017 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial. Quaisquer
informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa Econômica
Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em horário bancário.

Contrato: 8.1653.0012958-5 - SED: 30540/2017 - CREDOR: CAIXA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): JASSON SANTOS CANGUSSU, BRASILEIRO, CASADO SOB O
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77,
AJUDANTE DE MANUTENÇÃO, CPF: 111.597.368-12, RG: 21.595.220-0-SSP/SP e
seu cônjuge JUDITE XAVIER DA SILVA CANGUSSU, BRASILEIRA, VENDEDORA,
CPF: 113.468.378-21, RG: 19.436.559-1-SSP-SP. Imóvel sito à: RUA JABIRU, Nº
937, PARTE LOTE 21 DA QUADRA 46 NA VILA CURUÇÁ, LOTE 21-B DO PROJETO
DE DESDOBRO, NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PAULISTA - SÃO PAULO/SP.

São Paulo, 17/05/2017.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Agente Fiduciário

17, 18 e 19/05/2017

LEILÃO ON LINE

APARELHOS CELULARES, MODEMS E ACESSÓRIOS DE 
DIVERSAS MARCAS E MODELOS

CADASTRE-SE ANTECIPADAMENTE PARA PARTICIPAR DO LEILÃO
OBS: Todos os lotes de celulares/modems/acessórios são usados e sucata 

Sem garantia de troca/funcionamento.

Informações pelo telefone: 11-3550-4066, ramal 116 

e-mail eduardo@frazaoleiloes.com.br ou www.FrazaoLeiloes.com.br

Carlos Eduardo Luis Campos Frazão - JUCESP nº 751

DATA: 22 de maio de 2017 - 14:00hs

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018478-18.2012.8.26.0008
Controle 1861/12(5) O Dr. Cláudio Pereira França, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro Regional VIII - Tatuapé, da Comarca de SÃO PAULO/SP, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Simone Aparecida Bento Coutinho , CPF 278.286.908-60, Fabio Henrique de
Almeida Santos , CPF 246.713.548-96 e Construtora Tecmed Ltda ME , CNPJ 10.398.994/
0001-08, na pessoa de seu representante legal, que Banco Santander (Brasil) S/A lhes
ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 121.290,09 (28/
09/2012) referente ao saldo devedor do Instrumento Particular de Contrato de nº
00333989300000000440302021 (Operação 3989000000440300170), denominado Cédula
de Crédito Bancário. Estando os executados em lugar ignorado foi determinada a sua
CITAÇÃO, por edital, para no prazo legal de três (03) dias, a fluir a partir do prazo do
presente edital, pagarem a importância exigida, acrescida de correção monetária e juros
de mora até o efetivo pagamento, bem como custas e despesas judiciais e honorários
advocatícios fixados em 10% (montante que será reduzido a metade em caso de pagamento
voluntário no prazo acima mencionado) sob pena de, não o fazendo, serem penhorados
tantos bens seus quantos bastem para a satisfação da obrigação, de acordo com o disposto
nos arts. 829 e 831 do Novo Código de Processo Civil e INTIMADO do prazo de 15 dias
para, por meio de advogado, oposição de Embargos à Execução, independente da garantia
do juízo, conforme dispõe o art. 914 do Novo Código de Processo Civil. No prazo para
embargos, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% do
valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, os executados
poderão requerer autorização do Juízo para pagar o restante do débito em até 6 (seis)
parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de
juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). O não pagamento
de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das
prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos
executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo Civil). A opção pelo parcelamento
importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do Código de Processo Civil).
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de abril de 2017.         B 16 e 17/05

Processo 0036434-68.2012.8.26.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos
Bancários - Banco Bradesco S/A - Intermak Comercio Servsoft Ltda - - Gilson Pires
Vidigal - - Leonardo Meirelles - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO
Nº 0036434-68.2012.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na
forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Intermak Comercio Servsoft Ltda, Alameda dos Rouxinois,
180, Alpes da Cantareira - CEP 07600-000, Mairiporã-SP, CNPJ 03.712.286/0001-26Gilson
Pires Vidigal, Alameda dos Rouxinois, 180, Alpes da Cantareira - CEP 07600-000,
Mairiporã-SP, CPF 384.283.318-04, RG 1772029, Solteiro, Brasileiro, Diretor de
EmpresasLeonardo Meirelles, Alameda dos Rouxinois, 180, Alpes da Cantareira - CEP
07600- 000, Mairiporã-SP, CPF 265.416.238-99, RG 22148809-X, Solteiro, Brasileiro,
Diretor de Empresas, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: uma ação Execução de Título
Extrajudicial, para cobrança de R$156.001,41 (10.08.2012), referente ao saldo devedor do
Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com Garantia de Alienação Fiduciária e
Outras Avenças. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem o quantum
reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento
no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias,
a afluir após o prazo supra, para oferecerem embargos, facultando aos executados nesse
prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor
em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis)
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não havendo
pagamento ou oferecido Embargos, 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 14 de fevereiro de 2017          B 16 e 17/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011914-89.2013.8.26.0007
O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São
Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Equipe Hum Serviços de Individualização de Água Ltda, CNPJ 05.567.726/0001-24, que
lhe foi proposta uma ação de Ação de Exigir Contas por parte de Condomínio Edifício
Caraguatás IV, alegando em síntese que a ré não prestou contas referente ao condomínio,
inclusive com a retenção de documentos do autor, não permitindo que o novo síndico e a
nova administradora tivessem acesso para dar seguimento aos trabalhos do condomínio
e, ainda se recusa a apresentar os valores recebidos, dos pagamentos que efetuaram, das
aplicações financeiras, tampouco esclarece quais as despesas financeiras que são
debitadas, quais condôminos são inadimplentes ou encontram-se em atraso, etc.. Diante
do exposto, requer a prestação de contas dos últimos 05 anos ou contestar a ação no prazo
de 05 dias e que ao final, seja julgada PROCEDENTE com a condenação da requerida.
Dá-se como valor da causa a quantia de R$ 40.000,00. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 05 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 07 de abril de 2017.           B 16 e 17/05

ELVIO PEDRO FOLLONI, OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO
DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL. FAZ SABER que, em virtude do
requerimento datado de05 de abril de 2017por parte do BANCO
BRADESCO S.A., com sede na Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, na
cidade de Osasco/SP, fica INTIMADO, ELIAS JORGE SLEIMAN,
brasileiro, solteiro, maior, comerciante, RG nº 13.030.803-SSP/SP, CPF/
MF sob nº 022.958.798-41,a efetuar neste Oficial de Registro de
Imóveis, à Avenida Lins de Vasconcelos, nº 2.376, Vila Mariana, nesta
Capital, das 09:00 às 16:00 horas, o pagamento de R$44.690,46 com
os encargos previstos em contrato de alienação fiduciária registrado
sob nº 9 na matrícula nº.143.211, referentes à aquisição de um
apartamento sob nº 132, localizado nos 13º pavimento do Edifício Saint
Louis (edifício 1), integrante do empreendimento denominado New
Orleans Gardens, situado na Rua Bueno de Andrade, nº 769, no 12º
Subdistrito – Cambuci. 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
impossibilidade de localização pessoal do destinatário em tentativas
efetuadas pelo 5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São
Paulo e judicialmente através do processo 1002368-63.2017.8.26.0100
em curso na 12ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, é feita a
intimação do mesmo por edital, publicado por 03 (três) dias. São Paulo,
24 de abril de 2017. Eu, Adriana Bergamo Bianchini da Silva. Oficial
Substituta, a digitei, conferiu e assina.          16, 17 e 18/05/17

ELVIO PEDRO FOLLONI, OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO
DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL. FAZ SABER que, em virtude do
requerimento datado de xx de março de 2017por parte da RB CAPITAL
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Amauri, nº 255,
5º andar - parte, na cidade de São Paulo/SP, fica INTIMADO,
FRANCISCO DOMINGOS DAS CHAGAS, brasileiro, solteiro, maior,
vendedor, CNH nº 886977514-DETRAN/SP, CPF/MF sob nº
006.163.538-39,a efetuar neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida
Lins de Vasconcelos, nº 2.376, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00
às 16:00 horas, o pagamento de R$33.533,76, com os encargos previstos
em contrato de alienação fiduciária registrado sob nº 3 na matrícula
nº.115.715, referentes à aquisição de um imóvel, situado à Rua Solemar,
nº 28A, no 18º Subdistrito – Ipiranga. 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 do destinatário, é feita a intimação
do mesmo por edital, publicado por 03 (três) dias. São Paulo, 05 de abril
de 2017. Eu, Adriana Bergamo Bianchini da Silva.Oficial Substituta, a
digitei, conferi e assino.  16, 17 e 18/05/17

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018124-48.2011.8.26.0001
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São
Paulo, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) José de Freitas, de qualificação ignorada, cedente dos direitos de promitente
comprador, que os Espólio de José Pinto de Lima e de Vitalina Ressurreição de Lima,
ajuizaram uma ação de Adjudicação Compulsória, procedimento Comum, tendo como
corré Fátima Maria Susan de Oliveira e outros, objetivando que os réus outorguem aos
autores a escritura definitiva de venda e compra do lote de terreno nº 18, situado na Rua
Seis, quadra M, Vila Benevente, São Paulo, matrícula nº 118.315, do 3º Cartório de Registro
de Imóveis de São Paulo, sob pena de adjudicação compulsória. E encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 13 de fevereiro de 2017.                         B 16 e 17/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010543-
66.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II -
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Simone Gonçalves da Conceição, CPF 288.531.738-82 e Rogerio de
Souza Conceição, CPF 290.349.758-35, que a Ação de Procedimento Comum requerida
por Condomínio Residencial Villa Flora, foi julgada procedente, condenando os réus ao
pagamento de R$ 5.769,06 (04/2017), bem como ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios. Estando os réus em lugar ignorado, expediu-se
o presente, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o valor supra ou
apresentem bens a penhora, sob pena não o fazendo, ser acrescido de multa no percentual
de 10%, do montante da condenação (Art. 523, § 1º e 3º do NCPC), quando será penhorado
bens para garantia da execução. 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 02 de maio de 2017.  B 16 e 17/05

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1001295-58.2015.8.26.0704 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Locação de Imóvel Exeqüente: Condominio Portal do Morumbi Executado: Laila Rita Henriques
Saleh . EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001295-58.2015.8.26.0704 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) Laila Rita Henriques Saleh, Av. Jose
Galante, 751, Vila Suzana - CEP 05642-001, São Paulo-SP, CPF 441.156.289-87, RG 2.089.845-3, Brasileiro,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condominio Portal do Morumbi,
objetivando a quantia de R$ 29.606,18, referente ao não pagamento dos alugueres e os condomínios da Loja
de uso comercial 02-A do Shopping Portal, localizada na Rua Des. Dalmo do Valle Nogueira, 515, área locada
de 25,20 m² - Morumbi – São Paulo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba de sucumbência
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 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de 1% (um por cento) ao
mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Não sendo embargada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de maio de 2017.               16 e 17/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012569-79.2015.8.26.0005 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
Lucilia Alcione Prata, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Rafael de Araujo Bezerra, Osorio Franco
Vilhena, 15 - CEP 00803-059, CPF 289.024.058-42, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum por parte de BANCO DO BRASIL S/A, alegando em síntese: Cobrança de R$ 240.814,09 ( 31/07/
2015) referente ao contrato de abertura de Crédito- BB Giro Empresa Flex nº 432.001.946, firmado em 20/01/
2015. 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 19 de abril de 2017. 16 e 17/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 1123436-82.2014.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Inadimplemento Requerente: ESCOLA MATERNAL GATO XADREZ E COLÉGIO DR. ALFREDO
CASTRO LTDA.-EPP e outro Requerido: Sérgio Natan Jachimowicz 10ª Vara Cível da Capital/ SP 10º Ofício
Cível Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1123436-82.2014.8.26.0100. O Dr. Alexandre Bucci, Juiz
de Direito da 10ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a SERGIO NATHAN JACHIMOWICZ, brasileiro (RG
nº 3.137.095 (SSP/SP) e CPF/MF sob o nº 027.982.208-15) que ESCOLA MATERNAL GATO XADREZ E
COLÉGIO DR. ALFREDO CASTRO LTDA.-EPP lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, objetivando
intimar o réu sobre a desistência da ação em relação à corré Isabel Cristina Jachimowicz, determinando-se
o prosseguimento do feito. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para os atos
e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 05 de maio de 2017. 16 e 17/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA PENHORA. PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO nº 1002091-91.2015.8.26.0011.
O Dr. Régis Rodrigues Bonvicino, Juiz de Direito 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros /SP, na forma
da lei, etc... Faz saber a Bsb Marketing Esportivo Ltda (CNPJ 07.906.678/0001-87) representada pelo sócio
- administrador Marcelo Doria Alves de Araujo que APPROACH COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA lhe
ajuizou uma ação EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL ora em fase de Cumprimento de Sentença,
onde determinou o levantamento da penhora dos ativos financeiros bloqueados no dia 04.07.2016 pelo sistema
BACENJUD perante a Instituição Financeira ITAÚ UNIBANCO S.A., na importância de R$ 15.355,06 (quinze
mil, trezentos e cinqüenta e cinco reais e seis centavos), em fls. 148, bem como procedeu-se a penhora sobre
15% do faturamento líquido em fls. 188. E estando a executada e sócio em lugar ignorado, foi deferida a sua
intimação da Penhora por edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereçam
impugnação, onde, no qual, havendo ausência de manifestação, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos
da lei e cominações. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 12/04/
17. 16 e 17/05

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1005091-05.2015.8.26.0010 Classe: Assunto: Procedimento
Sumário - Indenização por Dano Material Requerente: Jrf Logistics Ltda Me Requerido: Lava Rápido Classe
A EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005091-05.2015.8.26.0010 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando
Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Lava Rápido Classe A, (nome fantasia, com razão Social
desconhecida) na pessoa do sócio Sr. Junior César de Oliveira Silva - CPF/MF nº 390.159.528-76, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Sumário (INDENIZAÇÃO CAUSADO POR DANOS MATERIAIS
E DANOS MORAIS) por parte de Jrf Logistics Ltda Me, CNPJ sob o nº 07.273.016/0001-17 alegando em
síntese: objetivando a condenação dos requeridos no pagamento de verba indenizatória por dano material à
ordem de R$ 10.082,74 e de todas as cominações pedidas na inicial. Encontrando-se a ré e o sócio 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 dos 20 (vinte) dias do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 09 de maio de 2017. 16 e 17/05

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1014088-08.2014.8.26.0011 Classe: Assunto: Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária Requerente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A Requerido: Karine da Silva Lima EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1014088-08.2014.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional
XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Bassi de Melo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
Karine da Silva Lima, CPF 418.485.368-44, RG 491050264, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de
Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A, alegando em síntese: Busca e apreensão do veículo marca FIAT, modelo Palio 1.0, ano/
modelo 2004/2004, cor cinza, de placas DBL3434, chassi nº 9BD17146742400528, dado em garantia de
alienação fiduciária no Contrato de Financiamento nº 20020475728, pelo inadimplemento da requerida a partir
de agosto de 2014. Valor do débito é de R$ 7.930,34. 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 05
de maio de 2017. 16 e 17/05

ZD ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 56.073.307/0001-77 - NIRE 35300355041

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária / Extraordinária
Data, Hora e Local: 05/04/2017, às 09 horas, na sede social, Avenida Antonieta Altenfelder, nº 705, Marília/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente: Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo; Secretário: 
Stênio Dedemo. Deliberações Aprovadas: A) As Contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e as 
Notas Explicativas do exercício social de 2016, publicados nos Jornais DOESP e O DIA SP, em 29/03/2017; B) Destinação 
do lucro líquido do exercício, no montante de R$ 11.800.946,73, 5% para o Fundo de Reserva Legal, no montante de R$ 
590.047,34, e a distribuição de dividendos no valor de R$ 1.180.094,67 a ser disponibilizados até dezembro de 2017; C) 
Transferência de R$ 3.888.085,65 da reserva de lucros para dividendos a pagar, a ser disponibilizados até dezembro de 
2018; D) Aumento do Capital Social sem a emissão de novas ações que é de R$ 60.000.000,00, divididos em 563.294 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado, para R$ 70.000.000,00, devido 
à capitalização de parte da Reserva de Lucros no valor de R$ 10.000.000,00, totalmente subscritos e integralizados. 
Alterando-se o artigo 5º do Estatuto Social: O capital social da Companhia é de R$ 70.000.000,00, divididos em 563.294 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado; E) Alteração dos artigos do 
Estatuto Social conforme relacionados a seguir - Exclusão do inciso (i) referente alínea “d” do Artigo 15º, § 4º; Artigo 
22º, § 4º alterando para a vigência de 02 anos para o mandato de procurações e, substituição do Artigo 22º, § 1º, inciso 
(i), sendo nova redação: vetado contratação de linhas de crédito cujo custo seja superior a 130% do CDI; alteração do 
inciso (ii) alterando o valor de linhas de créditos de R$ 100.000.000,00 para R$ 60.000.000,00; fi cando alterado o inciso 
para (ii) a utilização de linhas de crédito não ultrapasse R$ 60.000.000,00; inclusão dos incisos: (iv) os investimentos em 
ativo permanente cujo o projeto necessite de parcela superior a R$ 300.000,00 por projeto, em linhas de capital de giro, 
obrigatoriamente precisam ser autorizados pelo conselho de administração; (v) vetado qualquer contratação de aplicações 
fi nanceiras de rendimento variável e aplicações de renda fi xa em instituições que não possuem relacionamento com a 
companhia sem deliberação do conselho de administração, e o inciso (vi) a contratação de derivativos cambiais só poderá 
ser realizada se for para proteção de operações da companhia em acordo com os compromissos efetivados em moeda 
estrangeira; F) Fixação da remuneração global anual para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, para 
o período compreendido entre 1º de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017, de até R$ 3.300.000,00. Encerramento: 
Nada mais, lavrou-se a ata. Marília/SP, 05/04/2017. Acionistas: Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo e Dedemo Participações 
Ltda., representada por Stênio Dedemo e Eloizi Cristina Dedemo Ferraz. Mesa: Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo - Presidente, 
Stênio Dedemo -  Secretário.  JUCESP nº 196.528/17-3 em 03.05.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de Citação – Prazo de 20 dias. Processo nº 1006268-44.2014.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Claudia Dabus Guimarães
e Souza de Miguel, na forma da Lei, etc. Faz saber  a(o) MYRIAM ROCHA NALESSIO, CPF 311.037.108-
18, RG 41.422.331-7, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança, de Procedimento Comum por parte de
ZKG9 SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA, objetivando a quantia de R$ 5.688,90 (Abril de 2014) referente
ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado com a SECID Sociedade Educacional Cidade
de São Paulo Ltda., curso de Direito, não cumprindo com os pagamentos dos meses: Setembro, Outubro,
Novembro e Dezembro ano letivo 2009. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir
os 20 dias supra, apresente contestação sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados na
petição 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 23 de março de 2017. 17 e 18/05

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias.Processo nº 1033022-41.2014.8.26.0002/01. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 8ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda
Negrão, na forma da Lei, etc. Faz Saber   a(o) Patricia Scarpin Matos Cavalieri, CPF 119.984.328-82, RG
24.632.867-8, nascida em 30/05/1974, Advogada que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Kg9 Soluções Empresariais Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 24.121,71 (fev./2017), devidamente atualizada sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). 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 28 de março de 2017. 17 e 18/05

Edital de citação - prazo de 30 dias. Processo nº 1003054-14.2015.8.26.0007.O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível - Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a) Sueli Juarez Alonso, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a HALISTON ALVES MEIRA (CPF nº224.456.278-69) que ZKG9 SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS LTDA., ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$1.785,18 (Jan/2015), derivadas
de notas promissórias. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em
15 dias, a fluir dos 30 dias supra, pague o débito, acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do
valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em
mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, 02/05/2017. 16 e 17/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008255-87.2015.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Luiza Queiroz do Prado,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Juliana Talita Ferreira Sá, Rua Diofanto, 152, fundos, Jardim Coimbra - CEP
03693-150, São Paulo-SP, CPF 317.884.388-41, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: o executado é devedor da quantia de R$
26.485,29 representada por instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças firmado com o exequente
em 22.12.2014. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta o executado para, em 3 dias, pague a quantia referida na inicial,
corrigida monetariamente e acrescida de juros até a data do depósito judicial.Em caso de pagamento, os os hono-
rários advocatícios são 5% do valor do débito atualizado com os acréscimos legais (Art.652-A do C.P.C.) ou, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo embargada a
presente execução, o executado 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 10 de maio de 2017.

                         JORNAL “ O DIA ”     17 e 18 / 05 / 2017

17 e 18/05

OITAVA VARA CIVEL DO FORO REGIONAL I- SANTANA. OITAVO OFÍCIO CIVEL DO FORO REGIONAL I-
SANTANA. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0135273-36.2009.8.26.0001. O MM.
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Roberto Luiz Corcioli
Filho, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a Zilda de Souza Sinti, CPF 129.338.198-56, que lhe foi proposta uma
ação de Monitória por parte de BANCO DO BRASIL S/A, também em face de Level Control - Com. Ind. e
Representações Ltda e Silvio Santi, objetivando a cobrança da quantia de R$ 141.976,05 (setembro/2009),
referente ao Contrato de Conta Garantida com Garantias Adicionais, nº 04-200201-3, firmado entre as partes
em 04/07/2007, sendo que os executados deixaram de efetuar o pagamento das importâncias devidas.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague o valor acima mencionado, ficando consignado, neste caso, a isenção de custas, acrescido de
honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC) ou, no mesmo prazo,
ofereça embargos sob pena de conversão do mandado inicial em mandado executivo. Não sendo contestada
a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16
de março de 2017.

                           JORNAL “ O DIA ”    17 e 18 / 05 / 2017

17 e 18/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Prazo de 20 dias. Cumprimento de Sentença. nº. 0604014-67.2008.8.26.0011/01. O
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Paulo Henrique Ribeiro Garcia da 1ª Vara Cível - Foro Regional XI Pinheiros Da
Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, em especial MÓVEIS CASÉ LTDA ME, brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob nº 05.279.136/
0001-04; RAQUEL JORGE MARTINELLI, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº 226.423.098-35 e MARIA CLEONITA
SANTANA JORGE, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº 504.054.625-49 que se encontram em local incerto e não
sabido, que se processa perante esta 1ª Vara Cível - Foro Regional XI - Pinheiros e respectivo Cartório os termos
da AÇÃO, Cumprimento de Sentença. nº. 0604014-67.2008.8.26.0011/01, requerido por BANCO DO BRASIL S/
A contra MÓVEIS CASÉ LTDA ME, RAQUEL JORGE MARTINELLI e MARIA CLEONITA SANTANA JORGE a inicial
em resumo alega o seguinte: O BANCO DO BRASIL S/A ajuizou contra os requeridos, em 14/01/2009, uma ação
da quantia de R$ 94.826,12 (Noventa e quatro mil e oitocentos e vinte e seis reais e doze centavos). Ficam as
partes intimadas da realização do bloqueio de valores no importe de R$ 1.609,84 (hum mil seiscentos e nove reais
e oitenta e quaro centavos) através do sistema BACENJUD. Advertindo, desde já, que em caso de inércia/revelia
será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV, CPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos
e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que vão publicado e afixado em local
de costume. São Paulo, 24 de Janeiro de 2017.

                        JORNAL “ O DIA ”     17 e 18 / 05 / 2017

17 e 18/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013829-69.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi Campana, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WAGNER AFONSO SALES JUNIOR, CPF 133.597.148-30, RG 21.783.972-1, brasileiro,
separado judicialmente, publicitário, e ROSANA APARECIDA MEDINA, CPF 103.812.498-08, RG 17.705.774-9, brasileira,
solteira, publicitária, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Helio Tsukamoto e Luzia Setuko
Hara Tsukamoto, objetivando a procedência da ação, com a condenação dos requeridos ao ressarcimento das reformas
necessárias para que o imóvel sito à Rua Bela Vista, 568, bairro de Santo Amaro, Capital/SP, se torne habitável para locação,
bem como, para que se possa obter a documentação necessária pelos órgãos públicos, no valor de R$ 134.579,40,
acrescido de juros e correção monetária desde a data do orçamento (03/05/2015), condenando os requeridos ao
pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00, além da condenação ao pagamento do valor a ser apurado como
lucro cessante, desde a entrega das chaves até a entrega do imóvel nas condições que o encontrou, condenando, ainda,
ao pagamento das demais cominações legais. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerado
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de maio de 2017.

                          JORNAL “ O DIA ”     17 e 18 / 05 / 2017

17 e 18/05

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0031558-98.2011.8.26.0100 - 
670/11.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LETÍCIA 
FRAGA BENITEZ, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Sergio Jorge Santana, +Moacyr Antonio de Moraes, Damiano Perrone e 
Izaltina Adelia Araujo Perrone, Espólio de Washington Domingos de Oliveira Beleza, Luis Carlos Lopez e Denise Barone Lopez, 
Francisco Eduardo Lopez e Gianny Alessio Lopez, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, que Wilson Roberto Gava, Ana Maria de Britto Costa Gava ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Av do Cursino, 2998, Vila Moraes, São Paulo SP, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                     [16,17] 

19ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP - 19º Ofício Cível Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1085918-
92.2013.8.26.0100. A Dra. Camila Rodrigues Borges de Azevedo, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível do Foro Central da
Capital/SP, Faz Saber a Louise Hair & Care Cabelereiros Ltda - ME (CNPJ. 16.901.903/0001-83) e Maurício Bastos (CPF.
150.689.418-67), que Italian Coffee do Brasil Indústria, Comércio e Locação de Máquinas Ltda lhes ajuizou ação de
Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 7.886,67 (outubro de 2013), referente ao cheque n°
000020, do Banco Santander S/A-033 e Títulos n°s 136320, 138632 e 140679. Estando os requeridos em lugar ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam contestação, sob pena de
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado. SP, 10/04/2017.

                            JORNAL “ O DIA ”    17 e 18 / 05 / 2017

17 e 18/05

Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1005520-06.2014.8.26.0010. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível,
do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
Cláudio Roberto Muro - EPP (CNPJ. 13.474.304/0001-32) e Cláudio Roberto Muro (CPF. 213.275.528-09), que o
mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por Itaú Unibanco S/A, converteu-se em
mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 146.872,39 (novembro de 2016).
Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias
supra, efetuem o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Será o presente, afixado e publicado na forma
da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de abril de 2017.

                         JORNAL “ O DIA ”    17 e 18 / 05 / 2017

17 e 18/05
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Edital de Citação - prazo de 20 dias. Processo nº 0192369-32.2011.8.26.0100. O(A) MM
Juiz(a))de Direito da 28ª Vara Cível do Foro Central/SP. Dr(a).Ana Lucia Xavier Godman,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Roberta dos Reis, CPF/MF.320.079.488-77,  que  Fundação
São Paulo.,lhe ajuizou ação MONITORIA, objetivando a cobrança da quantia de R$
3.534,20(setembro/2011), corrigida pela Tabela Prática Para Calculo de Atualização
Monetária dos Débitos Judiciais, decorrente do Contrato de Confissão de Dívida celebrado
com  a ré, conforme documentos anexos aos autos, não honrada pela mesma. Encontrando-
se ela em lugar incerto e não sabido foi deferida a citação por edital, para os atos e termos
da ação proposta e para que em 15 dias, pague o débito atualizado,(ficando isento de
custas processuais), acrescidos de honorários advocatícios equivalente a 5%, do valor
devido ou ofereçam embargos, conforme estabelecidos nos artigos 701 e 702 do novo
Código de Processo Civil, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo
judicial a inicial pretendida e prosseguir-se na forma prevista no Título II do Livro I da parte
especial do mencionado novo CPC, não sendo contestada a ação a reqda. serã considerada
revel, em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. 16 e 17/05.

Edital de Citação com o Prazo de 20 dias. Processo nº 1018483-29.2015.8.26.0554. O
MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santo André/SP, Dr. Marcio
Bonetti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Suelen Fabiana Siqueira de Melo, CPF:
351.264.088-52, que Fundação São Paulo ajuizou ação MONITORIA objetivando a cobrança
da quantia de R$ 64.307,93 (setembro/2015), corrigida pela tabela Prática Para Calculo
de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais decorrente do Contrato de Outorga de
Bolsas Restituíveis, conforme documentos anexos aos autos. Encontrando-se a ré em
lugar ignorado foi deferida a citação por edital, para que em 15 (quinze) dias, a fluir após
o prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da publicação deste edital, apresente reposta.
Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
São Paulo.  /   /2017. 16 e 17/05.

INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS Cumprimento de Sentença (1008720-08.2015.8.26.0100/
01). O Doutor Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros, MM. Juiz de Direito da 7ª Vara
Cível Foro Central Cível. FAZ SABER a Eduarda Letícia Franco, CPF 360.285.484-47,
que nos autos da Ação Monitória, requerida por AMC Serviços Educacionais Ltda,
convertido em mandado de citação em execução, para cobrança de R$16.050,74 (12/12/
2016). Estando a ré em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, pague o valor supra ou apresente bens a penhora, sob pena de não
o fazendo, ser acrescido de multa no percentual de 10%, do montante da condenação (Art.
523, § 1º e 3º do NCPC), quando será penhorado bens para garantia da execução,
podendo no prazo de 15 dias oferecerem impugnação. Será o presente, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 22/03/2.017  B 16 e 17/05

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 0103378-80.2011.8.26.0100 (583.00.2011.103378).
O Dr. Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, Juiz de Direito da 34ª Vara Cível - Foro Central,
na forma da Lei. Faz Saber a Danielle Gonçalves, CPF 303.586.338-50, que Banco Bradesco
S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 130.138,59
(06/2013), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 175.436.873.
Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03
dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros e
correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do
débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba
honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra,
para oferecer embargos, facultando a executada nesse prazo, reconhecendo o crédito do
exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários,
requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257 § - IV). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.         B 16 e 17/05

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0032565-04.2013.8.26.0053. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/
Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Maricy Maraldi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS
E PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-PMSP movem uma Desapropriação
por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra Miguel de Deus Rodrigues e Maria da Glória
Chaves Rodrigues, objetivando a desapropriação da área de 187,50m² (terreno e
benfeitorias), individualizada na planta expropriatória P-31.933-A1 concernente à totalidade
do imóvel situado na Avenida Túlio Teodoro de Campos, nº 25, Campo Belo Jabaquara,
CEP: 04360-040, nesta Capital, Contribuinte nº 089.576.0021-3, declarada de UTILIDADE
PÚBLICA por meio dos decretos nºs 51.037/09 e 52.862/11, para o melhoramento
“Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear”. Para o
levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo
de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec.
Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de março de 2017.         B 16 e 17/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000609-89.2016.8.26.0006
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França,
Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Mendes Simões Botelho, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Thom Comércio e Decorações Ltda, São Paulo-SP, CNPJ 57.213.159/0001-
01, que lhe foi proposta uma ação de Consignação Em Pagamento por parte de Suely
Miranda, alegando em síntese: a autora reconhece junto ao réu a divida de R$ 1.420,00
representado por dois cheques de R$ 710,00 nº VA 000569 e VA 000568 que com juros
totaliza R$ 1.631,90., contudo não consegue pagar o réu. 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 08 de maio de 2017.          B 16 e 17/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001459-52.2016.8.26.0004
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São
Paulo, Dr(a). Luiz Fernando Silva Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Maria da
Glória Souza, CPF 085.648.638-80, que Sônia Aparecida de Souza, ajuizou uma ação
Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 4.719,89 (10.01.2016), referente ao
débito do contrato de locação residencial do apartamento nº 36s, situado na Av. Santa
Mônica, 593, Bloco 6. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 03 dias, a fluir após os 30 dias supra, pague o quantum reclamado,
acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo
de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir
após o prazo supra, para oferecer embargos, facultando a executada nesse prazo,
reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em
execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257 § - IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei.          B 16 e 17/05

Processo 1058957-15.2016.8.26.0002 - Procedimento Comum - Espécies de Contratos
- Escola de Ensino Médio e Transporte de Alunos Pinheiro Ltda - Ana Clara Leite Gonçalves
- EDITAL DE CITAÇÃOProcesso Digital nº:1058957- 15.2016.8.26.0002Classe:
Assunto:Procedimento Comum - Espécies de ContratosRequerente:Escola de Ensino
Médio e Transporte de Alunos Pinheiro LtdaRequerido:Ana Clara Leite GonçalvesEDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1058957-15.2016.8.26.0002O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São
Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Ana Clara
Leite Gonçalves, CPF 32.160.428-80, que Escola de Ensino Médio e Transporte de Alunos
Pinheiro Ltda, ajuizou uma Ação Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao
pagamento de R$ 2.701,72 (11/2016), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente
ao débito do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais do Ano Letivo de 2011.
Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel, sendo
nomeado curador especial, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas
pela autora (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 24 de abril
de 2017          B 16 e 17/05

FOROS REGIONAIS VARAS CIVEIS IV-LAPA Intimação - Prazo 30 dias. Proc. 0108681-
48.2006.8.26.0004 (004.06.108681-3). O Dr. Júlio Cesar Silva de Mendonça Franco, Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional IV - Lapa. Faz Saber a Cimovel Comércio de
Veículos Ltda, CNPJ 68.445.675/0001-88, na pessoa de seu representante legal e a José
Molina Filho, CPF 041.602.188-30, Filomena Florio Molina, CPF 275.156.508-50 e José
Molina, CPF 080.817.358-87, que a Ação de Outros Feitos não Especificados, requerida
por Cristina Rodrigues Uchôa, foi julgada procedente, condenando os réus ao pagamento
de R$ 430.132,00 (20.10.2016). Estando o réu em lugar ignorado, expediu-se o presente,
para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, paguem o valor supra ou apresentem
bens a penhora, sob pena não o fazendo, ser acrescido de multa no percentual de 10%,
do montante da condenação (Art. 523, § 1º e 3º do NCPC), quando será penhorado bens
para garantia da execução, podendo, no prazo de 15 dias oferecer impugnação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 28 de março
de 2017.                               B 16 e 17/05

Citação - Prazo 20 dias - Processo 1046637-95.2014.8.26.0100. A Dra. Andrea de Abreu
e Braga, Juíza de Direito da 10ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Reporauto
Representação e Comércio de Auto Peças Ltda, CNPJ 01.054.290/0001- 19, na pessoa
de seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S.A., ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento
de R$72.676,64 (01/2014), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito
das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na Estrada Doutor
Cícero Borges de Morais, nº 333, Vila Universal, Barueri-SP, Parceiro 0010010004 -
instalação MTE0004622. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sendo nomeado
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se
verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o
presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                            B 16 e 17/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1000514-33.2014.8.26.0005
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista,
Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) EDSON JOSÉ DA CRUZ, CPF 142.159.238-08, Solteiro, que lhe foi proposta
uma ação de Monitória por parte de CARMEM MIRANDA SOUZA DE OLIVEIRA,
objetivando o recebimento de R$ 44.588,06 (janeiro/2014), acrescidos de juros e correção
monetária; representados pelos cheques emitidos pelo requerido contra o Banco Citibank,
cheques nºs: 000161, 000162, 000163 e 000164, conta corrente nº 30769256, Agência
0086. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que
em 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o
tornará isento das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título
executivo judicial, 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,
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
16 de março de 2017.          B 16 e 17/05

Processo Digital nº: 1025127-60.2013.8.26.0100/01. Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Contratos Bancários. Exeqüente:
BANCO DO BRASIL S/A. Executado: LANCHONETE MAMAO COM LARANJA LTDA EPP e outros. 44ª Vara Cível do Foro Central
da Capital / SP. 44º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1025127-60.2013.8.26.0100. O Dr. Guilherme
Madeira Dezem, Juiz de Direito da 44ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Lanchonete Mamão com Laranja Ltda
EPP (CNPJ. 72.742.638/0001-09),Helmut Kaufmann (CPF. 060.821.148-68), Kathe Kaufmann (CPF. 196.755.348-34), Carlos
Kaufmann (CPF. 103.686.888-52) e Silvia Sznifer Kaufmann (CPF. 163.005.838-64), que o mandado monitório, expedido nos autos
da ação Monitória, ajuizada por Banco do Brasil S/A, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial
da quantia de R$ 167.992,21 (novembro de 2016). Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital,
para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetuem o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Será o presente, afixado e publicado
na forma da Lei. SP, 16/02/2017. São Paulo, aos 23 de março de 2017.

                         JORNAL “ O DIA ”    17  e 18  / 05 / 2017

17 e 18/05

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL AVENIDA CLAVÁSIO
ALVES DA SILVA, N° 227, APARTAMENTO 23, BLOCO A,  LOCALIZADO NO 2°
ANDAR, EDIFÍCIO TERRAZA DI TRENTO, RESIDENCIAL ALTA VILLA, VILA
SIQUEIRA, 44° SUBDISTRITO, LIMAO, SAO PAULO/SP. COM DIREITO A UMA
VAGA NA PARTE DA GARAGEM COLETIVA, COMO PROPRIEDADE COMUM, PARA
ESTACIONAMENTO DE UM VEICULO DE PASSEIO, DE FORMA INDETERMINADA.
CEP 02722030
1º leilão 31/05/2017 partir 12:30 horas
2º leilão 21/06/2017 partir 12:30 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU, RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
Mutuarios:
ALEXANDRE LUCIANI DE MEDEIROS, CPF 16896057823,
ANDREA GOMES SANT ANNA DE MEDEIROS , CPF 22729122818,

2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilao
Informações tel 1139310744 ou   RUA MANUEL JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68
FREGUESIA DO “O” SAO PAULO SP CEP     02728020

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

17 - 18 - 19/05/2017

E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90, a
promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram o(s)
imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Fica(m)
cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de 17/05/
2017 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial. Quaisquer
informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa Econômica
Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em horário bancário.

Contrato: 8.0243.0052559-2 - SED: 30372/2015 - CREDOR: CAIXA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): SUELIVÂNIA DIAS DA SILVA, BRASILEIRA, CASADA SOB O REGIME
DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 6.515/77, DO LAR,
CPF: 552.407.395-87, RG: 4.287.073-SSP/BA. Imóvel sito à: RUA NOSSA SENHORA
DE LOURDES, Nº 78, APARTAMENTO Nº 2, SITUADO NO 1º EMBASAMENTO DO
EDIFÍCIO ASSUMPTA E.R.NAVARRO, NO 12º  SUBDISTRITO CAMBUCI - SÃO
PAULO/SP.

São Paulo, 17/05/2017.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Agente Fiduciário

17, 18 e 19/05/2017

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0037954-29.2013.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível,do Foro Regional I-Santana,Estado de São Paulo,Dr(a).Anderson Suzuki,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) Ana 
Catarina Flaitt La Laina,Rua Jose de Ibarra,165,Apto 01,Parque Mandaqui-CEP 02421-040, São Paulo-SP, CPF 279.228.838-89, 
Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Associação Protetora da Infância - Província de São Paulo, 
objetivando receber a quantia de R$ 1.098,03 (agosto/2013), referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais nº 
03/0137/2009. 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 15dias,efetue o pagamento da quantia especificada acima devidamente atuali-
zada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5%do valor da causa,ou apresente embargos ao 
mandado monitório,nos termos do artigo 701 do CPC,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital.Não sendo contesta-
da 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 03 de abril de 2017.                     [16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1007969-23.2013.8.26.0704 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara 
Cível,do Foro Regional XV-Butantã,Estado de São Paulo,Dr(a).Monica Lima Pereira,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a Fábio 
Vasconcelos CPF038.613.598-39,que Viscofan do Brasil Soc.Comercial e Ind.Ltda,ajuizou ação de obrigação de fazer procedimen- 
to comum,objetivando seja julgada procedente,obrigando o requerido a transferir o veículo I/VW Passat,Variant V-6, 2003/2004, 
verde,gasolina,placa DML-4611, chassi WVWKD23B44E214732 e RENAVAM 00822473275 no prazo de 30 dias, condenando o 
réu ao pagamento de R$4.168,03 pelos danos materiais,bem como aos danos morais,além de multa diária no valor de R$ 100,00 
pelo não cumprimento da obrigação,e o pagamento do IPVA,DPVAT,licenciamento e mulas posterior,condenando ainda ao paga-
mento do valor correspondente a importância da venda do veículo, bem como às custas e despesas processuais e honorários 
advocatícios.Estando o réu em lugar ignorado,expede-se edital de citação para que no prazo de 15dias ofereça contestação, sob 
pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de outubro de 2016.                   [16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008030-48.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) Cesar Miranda Junior, Capitao Luis Ramos, CPF 089.006.238-26, RG 16668205, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de Colégio Dominante Ltda Me, alegando em síntese: inadimplemento do contrato 
firmado entre as partes, onde a autora se comprometia a prestar serviços educacionais, enquanto o réu a efetuar o pagamento 
das mensalidades. Narra a inicial que o réu deixou de efetuar o pagamento das mensalidades referentes aos meses de 
dezembro/2013 à dezembro/2014. Assim, o autor requer seja o réu condenado a pagar a quantia de R$ 12.779,27 (MAR/2016). 
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 11 de abril de 2017.[16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1055222-42.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi 
Campana, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TRÍADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 
03.641.101/0001-30, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de ELISABETE PIMENTEL 

compra e venda de unidade residencial n. 42, bloco D, do Residencial Metrópoles, a ser construído na Av. José 
Lourenço, 500,Osasco- SP -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 29 de março de 2017 .                   [16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1098903-93.2013.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga 
Benitez,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) Espólios de Rosa Brunrad Quilici,espolio de Gino Quilici, Amilca da Costa Luis,José 
Lima do Nascimento,Marina Bezerra do Nascimento,Nelson Ribeiro,Celso Mendes de Oliveira,Lusia Conceição de Barros 
Oliveira, Oscar Mendes de Oliveira, Aparecida Donizete Pedrineli de Oliveira, Elza de Oliveira Dias, Geraldo Gonçalves Dias, Kelli 
Cristina Mendes Silva,Celso Mendes de Oliveira Filho,Liliam de Fátima Mendes Faria,réus ausentes,incertos,desconhecidos, 
eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores,que NELSON GERARD JÚNIOR ajuizou(ram) ação de USUCA-
PIÃO, visando requer-se a titularidade do imovel localizado na Rua Prof Aldo Locatelli, 403, Vl Zat, Sao Paulo/SP, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                     [16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1107342-59.2014.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 11ªVara Cível,do 
Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Christopher Alexander Roisin,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) FRANCISCO 
EZUALDO MAFRA JUNIOR 39126879867,Rua Tabapua,474,2ºandar,Itaim Bibi-CEP 00453-300,São Paulo-SP,CNPJ 17.436.177/0001-
38, que lhe foi proposta uma ação de Cautelar Inominada de Sustação de Protesto e Declaratória de Anulação e Substituição de 
Títulos ao Portador por parte de IMPROVE CONSULTING INFORMATICA LTDA,alegando em síntese que seja declarada a nulidade 
do título indevidamente protestado,oficiando-se ao 3ºTPLT para o cancelamento definitivo,condenando a ré ao pagamento de inde- 
nização por danos morais,em dez vezes o valor do título,acrescido das custas e despesas 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 20dias,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,apresente resposta.Não sendo con- 
testada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de outubro de 2016.  [16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0073798-42.2010.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira
Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Hydrocema Indústria e Comércio de Mangueiras e Conexões Ltda
(CNPJ. 62.703.202/0001-57), Leila Cristina Godke (CPF/MF 256.090.118-84) e Creusa Aparecida de Mello
(CPF/MF 287.294.298-03), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Miguel Angel
Buelta Martinez, CPF/MF nº 509.437.588-15, foi julgada procedente, condenando-os ao pagamento da
quantia de R$ 293.918,40 (maio de 2015). Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a intimação
por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetuem o pagamento, sob pena de incidência de
multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora
e avaliação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 11 de abril de 2017.

                          JORNAL ‘ O DIA ”     17 e 18 / 05 / 2017

17 e 18/05

12ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 12º Ofício Cível Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n°
0134052-07.2012.8.26.0100. A Dra. Flávia Poyares Miranda, Juíza de Direito da 12ª Vara Cível do Foro Central da Capital/
SP, Faz Saber a Enermax Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP (CNPJ. 05.702.594/0001-04) e Newton Martins Blois
(CPF. 260.355.038-10), que Banco do Brasil S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 47.658,33
(março de 2012). 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 requererem 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
a quantia bloqueada judicialmente de R$ 48,10 e R$ 2,25. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. SP, 14/04/2017.

                         JORNAL “ O DIA ”      17 e 18 / 05 / 2017

17 e 18/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001951-32.2016.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcia Cardoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
GRASIELLE RUEDA RAMALHO DOS SANTOS, CPF 296.366.018-95, JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, CPF 264.133.628-
63 e SERRALHERIA J.S.F. LTDA ME, CNPJ 03.019.766/0001-06, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de BANCO
DO BRASIL S/A, lhes ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 327.020,71 (fevereiro de 2016), decorrente do
Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex n° 154.804.624. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito (ficando isentos de custas processuais), acrescido
de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereçam embargos, sob pena de
converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito. 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 10 de abril de 2017.

                           JORNAL ‘ O DIA ”    17 e 18 / 05 / 2017

17 e 18/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003522-30.2014.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VIVIANE HIRSZ, CPF 264.256.098-85, Brasileiro, Empresária, que lhe foi proposta
uma ação de Monitória por parte de Itaú Unibanco S/A., alegando em síntese: Cobrança da quantia R$42.258,64
representado pelo Contrato de Empréstimo de nº 031987920-1. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o �quantum� reclamado ou ofereça embargos
monitórios, sob pena de não fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida e prosseguindo-
se na forma prevista no Livro I, Título III, Capítulo XI do CPC, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 26 de abril de 2017.

                       JORNAL “ O DIA ”    17 e 18 / 05 / 2017

17 e 18/05

24ª Vara Cível da Capital 24º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1009605-90.2013.8.26.0100. O Dr. Claudio
Antonio Marquesi, Juiz de Direito da 24ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Essenzialle Indústria e Comércio Ltda
(CNPJ. 10.508.523/0001-05), Paulo Santos do Nascimento (CPF. 260.376.728-30) e Cícero Santos Nascimento (CPF. 273.692.798-
20), que Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens Ltda lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 417.747,59 (março
de 2013), representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado pelas partes. 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 requererem que o pagamento restante seja feito em 6
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua
avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será
o presente, afixado e publicado. SP, 15/05/2017.

                           JORNAL “ O DIA ”     17 e 18 / 05 / 2017

17 e 18/05

CIA Importadora e Exportadora Coimex
CNPJ/MF nº 28.163.699/0001-20 - NIRE 35.300.387.848

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 18.04.2017, às 10hs, na sede social, Avenida Paulista, nº 925, 6º andar, Escritório 61, Bela Vis-
ta, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presenças: Totalidade dos membros do Conselho. Mesa: Presidente: 
Evandro Luiz Coser e Secretária: Maria Bernadette Barbieri Coser de Orem. Deliberações Aprovadas: 
Eleição e Reeleição da Diretoria para um mandato de 02 anos, a contar de 18.04.2017, a saber: Eleitos: (i) Otací-
lio José Coser Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 197.313 SSP/ES, CPF/MF nº 
252.142.507.97; (ii) Tereza Rachel Coser, brasileira, divorciada, economista, RG nº 474.372 SSP/ES, CPF/MF nº 
798.452.407-63; Reeleitos: (iii) Maria Bernadette Barbieri Coser de Orem, brasileira, casada, empresária, 
RG nº 428.646 SSP/ES, CPF/MF nº 673.646.167-72; (iv) Orlando Machado Junior, brasileiro, casado, economis-
ta, RG nº 7.341.188-7 SSP/SP e CPF/MF nº 884.617.698-72, com domicílio em São Paulo/SP; e (v) Sr. Evandro Luiz 
Coser, brasileiro, casado, empresário, RG nº 212.678 SSP/ES e CPF/MF nº 416.958.287-04, todos com domicílio co-
mercial em Vitória/ES exceto quando indicado, para o cargo de Diretor sem denominação específi ca. Os Dire-
tores eleitos e reeleitos tomarão posse, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro pró-
prio e declararam que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. São Pau-
lo, 18.04.2017. Assinaturas: Presidente: Evandro Luiz Coser, Secretária: Maria Bernadette Barbieri Coser de 
Orem; Conselheiros: Otacílio José Coser, Evandro Luiz Coser, Otacílio José Coser Filho, Maria Bernadette Barbieri 
Coser de Orem e Tereza Rachel Coser. Diretores Eleitos: Otacílio José Coser Filho; Tereza Rachel Coser. Direto-
res Reeleitos: Evandro Luiz Coser; Maria Bernadette Barbieri Coser de Orem; Orlando Machado Junior. JUCESP nº 
214.576/17-6 em 10.05.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Certisign Certifi cadora Digital S.A.
CNPJ/MF 01.554.285/0001-75 - NIRE 35.3.0034143-1

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, Realizada em 18 de Agosto de 2016
1. Data, Hora e Local da Reunião: Aos 18 dias do mês de agosto de 2016, às 10h30min, na sede social da Certisign 
Certifi cadora Digital S.A. (“Companhia”), na Rua Bela Cintra nº 904, 10º, 14º, 16º e 17º andares, bem como conjunto 52, 
localizado no 5º andar, CEP 01415-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presenças: 
Compareceram acionistas representando 100% do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de 
Presença de Acionistas, autorizando a aplicação do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”). 3. Mesa: Instalada a Assembleia, assumiu a Presidência o Sr. Isaac Khafi f, e, como 
secretário, o Sr. Edson Hideo Tsukamoto. 4. Ordem do Dia: 4.1 Deliberar a respeito da reeleição de membro da Diretoria da 
Companhia; 5. Deliberações tomadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1 Foi aprovada, 
pela unanimidade dos Acionistas, a reeleição nos cargos de Diretores da Companhia, do Sr. Julio César Rogério Cosentino, 
brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº 06.873.490-4 expedida pelo IPF/RJ e inscrito no CPF/
MF sob o nº 715.245.177-04, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, nº 904, 
17º andar, Cerqueira César, CEP 01415-000, e do Sr. Isaac Khafi f, brasileiro, natural de Beirute, Líbano, administrador de 
empresas, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.533.712-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 022.707.248-01, com 
endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, nº 904, 16º andar, Cerqueira Cesar, CEP 
01415-000, cujo mandato será de 1 (um) ano a contar da presente data, conforme disposto no artigo 15 do Estatuto Social da 
Companhia, e que tomarão posse mediante a assinatura da Declaração de Desimpedimento, anexo à presente Ata. Sendo 
assim, a Diretoria é composta pelos seguintes membros: (i) Sr. Julio César Rogério Cosentino, brasileiro, divorciado, 
empresário, portador da carteira de identidade nº 06.873.490-4 expedida pelo IPF/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 
715.245.177-04, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, nº 904, 17º andar, 
Cerqueira César, CEP 01415-000 e; (ii) Isaac Khafi f, brasileiro, natural de Beirute, Líbano, administrador de empresas, casado, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 6.533.712-8 SSP/SP,  inscrito  no CPF/MF sob  nº 022.707.248-01, com endereço 
comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, nº 904, 16º andar, Cerqueira César, CEP 01415-000. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos presentes pediu a palavra, o Sr. Presidente determinou 
o encerramento dos trabalhos, sendo suspensa a sessão para a lavratura da presente ata, que foi após lida em voz alta pelo 
Secretário e tendo  sido  achada  em  fi dedigna  conformidade  pelos  acionistas  presentes, os quais representam a totalidade 
dos acionistas da Companhia, foi a presente ata por eles assinada. Certifi camos ser a presente cópia fi el da ata lavrada em livro 
próprio. São Paulo 18 de agosto de 2016. Isaac Khafi f - Presidente, Edson Hideo Tsukamoto - Secretário. Fundo de 
Investimento em Participações Bordeaux Representado por seu administrador Banco Modal S.A. Alexssandra José 
Luiz Pinto Guida - Procuradora, Carlos B. de Sá Kessler - Diretor. Certipar S.A. p. Júlio César Rogério Cosentino e Isaac 
Khafi f. JUCESP nº 386.338/16-4 em 09.09.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Companhia Imobiliária Ibitirama
CNPJ nº 61.376.737/0001-06 - NIRE 35.300.037.154

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26/09/2016 
Data, Hora e Local: 26/09/2016, às 10h, no Golden Tulip Paulista Plaza, na Alameda Santos, nº 85, Sala Golden 
Tulip, Piso mezanino, na Cidade de SP, SP, CEP 01419-000. Mesa: Renato Alois Andriani Grinberg, Presiden-
te; Joamir Müller Romiti Alves, Secretário. Convocação: Edital de Convocação publicado nos dias 16, 17, 18, 
19 e 20/09/2016, no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia SP, conforme o dispos-
to no artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Presença: Acionistas representando mais de 90% do capital 
social com direito a voto, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Ordem do Dia: 
Autorizar a Diretoria da Companhia a promover o pagamento de créditos decorrentes de reduções de capital e 
distribuição de dividendos anteriormente deliberadas a acionistas da Companhia, tendo em vista sua recente 
regularização cadastral perante a Companhia. Ata em Forma de Sumário: Foi autorizada a lavratura desta ata 
em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, conforme autorizam os §§ 1º e 2º do artigo 
130 da Lei das S.A. Deliberações Tomadas: Os acionistas, por unanimidade, votaram contrariamente ao paga-
mento de dividendos que estejam prescritos nos termos do artigo 287 II (a) da Lei 6.404/76, sendo tais montan-
tes revertidos em favor da própria Companhia. Dessa forma, fica instruída a administração da Companhia a não 
realizar o pagamento de dividendos prescritos, nos termos aprovados acima. Encerramento e Lavratura da 
Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém 
se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após 
reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Renato Alois Andriani Grinberg  - 
Presidente; Joamir Müller Romiti Alves - Secretário. JUCESP nº 487.493/16-3 em 10/11/16. Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.

Companhia Imobiliária Ibitirama
CNPJ nº 61.376.737/0001-06 - NIRE 35.300.037.154

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26/09/2016 
Data, Hora e Local: 26/09/2016, às 11h, no Golden Tulip Paulista Plaza, na Alameda Santos, nº 85, Sala Golden Tulip, 
Piso mezanino, na Cidade de SP, SP, CEP 01419-000. Mesa: Renato Alois Andriani Grinberg, Presidente; Joamir 
Müller Romiti Alves, Secretário. Convocação: Edital de Convocação publicado nos dias 16, 17, 18, 19 e 20/09/2016, 
no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia SP, conforme o disposto no artigo 124 da Lei 
6.404/76 (“Lei das S.A.”). Presença: Acionistas representando mais de 90% do capital social com direito a voto, con-
forme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Ordem do Dia: Ratificar a redução do capital social 
da Companhia, deliberada na AGOE realizada em 06/05/2016, no valor de R$ 1.500.000,00. Ata em Forma de Su-
mário: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, 
conforme autorizam os §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei das S.A. Deliberações Tomadas: Foi reconhecido pelos acio-
nistas, por unanimidade, que inexiste qualquer crédito líquido e certo contra a Companhia que justifique uma oposição 
à redução de capital e, portanto, esta deve ser registrada. A acionista Lisa Greene apresentou voto em separado 
consignando sua pretensão de crédito, ainda sujeita a determinação em juízo. Dessa forma, foi ratificada, por unani-
midade e sem oposição, a redução de capital da Companhia, no valor de R$ 1.500.000,00, sem cancelamento de 
ações, por ser considerado excessivo para a realização do objeto social da Companhia. Desta forma, o capital social 
da Companhia atualmente de R$ 4.526.331,40 passa para R$ 3.026.331,40. A redução de capital ora ratificada se 
dará mediante devolução aos acionistas de moeda corrente nacional, na proporção da participação de cada acionista 
no capital social da Companhia. Em virtude da deliberação acima, o caput do Artigo 5º do estatuto social da Compa-
nhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 3. 026.331,40 (três milhões, 
vinte seis mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta centavos), dividido em 4.300.000.000 (quatro bilhões e trezentos 
milhões) de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.”. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais ha-
vendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram 
encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, 
aprovada por todos os presentes e assinada. Mesa: Renato Alois Andriani Grinberg  - Presidente; Joamir Müller 
Romiti Alves - Secretário. JUCESP nº 92.731/17-0 em 24/02/17. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

MOINHO PROGRESSO S/A
CNPJ nº 60.866.688/0001-19

Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 13 de Abril de 2017
Data e local da assembléia: 13.04.2017, às 10:00 horas, na sede social, na rua Emilio Goeldi nº
95, Lapa, São Paulo, SP; Presença de acionistas: 64,305% do capital social; Mesa diretora dos
trabalhos: Yung Chu Ching, presidente e Renato Ragazzini, secretário; Publicações no DOE e no
jornal O Dia: a) anúncios de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, bem como da convocação
para a assembléia geral ordinária e extraordinária, nos dias 8, 9 e 10 de março p. passado, e b) do
relatório da diretoria e demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2016, no dia 28 de
março p. passado; Deliberações tomadas à unanimidade: Matéria pertinente à assembléia ge-
ral ordinária: a) aprovação das contas do exercício social findo em 31.12.2016, abstendo-se de
votar os legalmente impedidos; b) do lucro do exercício, no valor de R$1.524.472,92, o valor de
R$76.223,65, foi destinado para a conta Reserva Legal, e o saldo de R$1.448.249,27,  transferido
para a conta Reserva de Lucros; c) fixação dos honorários da diretoria para 2017, em verba mensal
e global, de até R$120.000,00, verba essa que os diretores dividirão entre si, como acordarem;
Matéria pertinente à assembléia geral extraordinária: a) aumento do capital social de
R$20.000.000,00 para R$23.500.000,00, mediante o aproveitamento das seguintes verbas: 1)
R$3.320.404,54, saldo da conta Reserva de Lucros, e 2) R$179.595,46, parte do saldo do saldo da
conta Reserva Legal, e b) alteração do artigo 5º dos estatutos sociais, como segue: “Artigo 5º - O
capital social, inteiramente realizado, é de R$23.500.000,00 (vinte e três milhões e quinhentos mil
reais), dividido em 2.000.000 (dois milhões) de ações, ordinárias ou comuns, nominativas, sem va-
lor nominal”. Lavrada esta ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, foi lida e aprovada sem
restrições. São Paulo, 13 de abril de 2017. Yung Chu Ching, presidente; Renato Ragazzini, secretá-
rio. Acionistas presentes: Yung Chu Ching; Renato Ragazzini; Roseli Ragazzini; Pp. de Yung Hung
Shing-Virgilio Marcon Filho; Regina Maura Ragazzini; Renato Ragazzini Júnior. A presente é cópia
fiel da ata lavrada no livro competente. Renato Ragazzini - Secretário. Jucesp nº 217.080/17-0 em
12/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1131310-
84.2015.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Og Cristian Mantuan, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o)
Jose Antonio Figliolia Pacheco, CPF 948.993.988-91, RG 7502208, Doceria Andressa
Ltda Me, CNPJ 13.330.663/0001-16, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO S/A, tendo como corré Doceria Andressa
Ltda Me, para cobrança de R$ 97.032,34 (02/2016), referente ao saldo devedor da operação
de “Empréstimo - Capital de Giro”, materializado em Cédula de Crédito Bancário nº
9.050.570. Estando o executado em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para
que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o “quantum” reclamado, acrescido
de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias,
a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo
supra, para oferecerem embargos, facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo
o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais
custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial
em caso de revelia (art. 257 § - IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de maio
de 2017.  B 17 e 18/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1037548-
82.2013.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Paula da Rocha e Silva Formoso, na forma da Lei, etc.FAZ
SABER Borna Cisar e Patricia Cassiano Brito Cisa, ambos de qualificação ignorada,que
First Mile Internet Service Ltda, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, a(o)
tendo como corré IP2 Provedor de Acesso às Redes de Telecomunicações Ltda, para
cobrança de R$ 244.865,02 (05/2013), referente ao débito do Instrumento Particular de
Contrato de Promessa de Venda e Compra de Carteira de Clientes de Provedor de Internet
e Outras Avenças. Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 03 dias, paguem o débito, atualizado ou em 15 dias, embarguem ou
reconheçam o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito
em 06 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias
supra, bem como intimados ficam os requeridos e a corré, da penhora efetuada sobre o
valor de R$ 1.684,95, depositados no Banco do Brasil S/A, ag. 5905-6 Poder Judiciário,
presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257 § - IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de maio de 2017.

B 17 e 18/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 dias PROCESSO Nº 1119223-
96.2015.8.26.0100O(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) Candido de Camargo Barros, CPF 081.833.338-34, RG 765.603-8, nascido em 27/
11/1920, Advogado, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de
Condomínio Edifício La Gioconda, , objetivando condenar o réu ao pagamento de R$
21.953,75 (janeiro/2016), corrigidos e acrescido de encargos legais, ref. às despesas
condominiais da unidade nº 143, do condomínio autor, bem como as que se vencerem no
curso do presente processo, custas, honorários e demais cominações. Estando o requerido
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, conteste, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257,
inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor (Art. 344 do NCPC). 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 12 de maio de 2017.

B 17 e 18/05

PROCESSO Nº 1082599-82.2014.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado,
na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) CT LIFESTYLE CONFECCAO E COMERCIO DE
PRODUTOS TEXTEIS LTDA ME, Rua Tucuna, 227, Perdizes - CEP 05021-030, São
Paulo-SP, CNPJ 10.898.845/0001-08MARIA HELENA CAMARGO TROTA, Rua Barao
do Bananal, 450, Vila Pompeia - CEP 05024-000, São Paulo-SP, CPF 252.368.238-97,
Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
ITAU UNIBANCO S.A., para cobrança de R$ 104.167,86 (05/2016 ), referente ao saldo
devedor da Cédula de Crédito Bancário abertura de crédito em conta corrente nº 11173-
000015200438305. Estando as executadas em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias, embarguem ou
reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em
6 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias
supra, sob pena não o fazendo, ser convertido em penhora o bloqueio efetuado sobre os
valores de R$ 1.441,64 e R$ 4,21, depositados no Banco do Brasil S/A, ag. 5905-6 Poder
Judiciário, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de
revelia (art. 257 § - IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de março de 2017.

B 17 e 18/05

e-mail:

jornalodiasp@terra.com.br

Jornal
O DIA

SP
Ligue:

3258-1822
3258-0273
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1085335-39.2015.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Guilherme Madeira Dezem, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) K.A.T.
COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E TECNOLÓGIA LTDA., CNPJ
10.568.295/0001-50, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de ATHENABANCO FOMENTO
MERCANTIL LTDA., para cobrança de R$ 98.454,69, referente ao débito atualizado das
duplicatas de nºs 51799.1, 51799.2 e 51797.3, acrescido dos horários advocatícios.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo embargada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo,
aos 22 de março de 2017.                                                                                 B 16 e 17/05

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0017027-39.2013.8.26.0002. O Dr. Claudio Salvetti D’Angelo, Juiz de Direito
da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Fabiana Ribeiro
Amorim de Oliveira CNPJ 09.400.909/0001-01, na pessoa de seu representante legal, a Viviane Marim dos
Santos CPF 254.931.988-51 e a Belarmina Ferreira Marim CPF 882.909.488-91 que Banco do Brasil S/A
CNPJ 00.000.000/0001-91 ajuizou Ação de Procedimento Ordinário para cobrança de R$ 171.036,87 (mar/
13), decorrente do contrato para desconto de títulos sob nº 126.603.940 firmado entre as partes. Estando os
réus em lugar ignorado, expede-se o edital para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem o
feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. SP,
09.11.15. 17 e 1/05


