São Paulo, 10, 11 e 12 de junho de 2017

Jornal O DIA SP

Qualibus Qualidade em Transportes S.A. - CNPJ: 20.589.268/0001-18 - NIRE: 35.300.477.995
Balanço Patrimonial
2016
2015
Ativo
18.636.708,34 D 19.987.149,74 D
Ativo Circulante
3.305.702,16 D 2.131.083,05 D
Bens Numerários
211.725,02 D
0,00 D
Depósitos Bancários
139.817,50 D
50,00 D
Aplicações Financeiras
696,73 D 673.300,75 D
Clientes
2.953.462,91 D 1.457.732,30 D
Ativo não Circulante
15.331.006,18 D 17.856.066,69 D
Consórcio
18,01 D 18.124.400,02 D
Imobilizado
18.964.697,46 D 18.124.400,02 D
Depreciação Acumulada
3.633.709,29 C 268.333,33 C
Total do Ativo
18.636.708,34 D 19.987.149,74 D
Balanço Patrimonial
2016
2015
Passivo
18.636.708,34 C 19.987.149,74 C
Passivo Circulante
3.414.185,27 C 1.377.752,85 C
Fornecedores
279.121,53 C 16.400,89 C
Obrigações Tributárias
40.178,85 C
879,22 C
Obrigações Trabalhistas
3.057.627,41 C 1.360.472,74 C
Capital de Giro
31.257,38 C
Processos Judiciais
6.000.10 C
Passivo não Circulante
2.039.362,11 C 18.609.396,11 C
Parcelamento Previdenciário
2.039.362,11 C
0,00 C
Patrimonio Líquido
13.183.160,96 C 18.609.396,89 C
Capital Social - Ações Preferenciais
19.734.400,00 C 19.734.400,00 C
Capital Social - Ações Ordinárias
1.000.000,00 C 1.000.000,00 C
Resultados Acumulados
7.551.239,04 D 2.125.003,11 D
Total do Passivo
18.636.708,34 C 19.987.149,74 C
Demonstração do Resultado do Exercício
2016
2015
Receita Bruta de Serviços Prestados 50.696.433,84 C 49.418.826,47 C
Receita Líquida de Serviços Prestados
50.696.433,84 C 49.418.826,47 C
Custos Operacionais
31.814.523,50 D 36.469.166,08 D
(=) Lucro Operacional Bruto
18.881.910,34 C 12.949.660,39 C
Despesas Operacionais
445.582,65 D 15.375.842,80 D
Despesas Comerciais/Administrativas
23.580.857,34 D 15.198.267,18 D
Despesas Tributárias
40.178,85 D
335,17 D
Despesas Financeiras
246.221,70 D 177.240,45 D
Receita não Operacional
4.694,27 C 301.179,30 C
(=)Prejuízo Operacional Líquido
5.426.235,93 D 2.125.003,11 D
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações
1. Contexto operacional: A Qualibus Qualidade em Transportes
S/A empresa devidamente localizada a Rua João Tavares nº 120 – Limoeiro – São Paulo – SP, fundada em 07/07/2014, é uma sociedade anônima S/A de capital fechado com fins lucrativos que tem por objetivo o
transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal. 2. Base de elaboração: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 3. Base de preparação das demonstrações financeiras: As principais políticas contábeis aplicadas
na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas abaixo.
Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. (a) Moeda funcional e moeda de
apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em R$, que é a moeda funcional e, também, a moeda de apresentação da Companhia. (b) Caixa e equivalentes
de caixa: Compreendem o caixa, as contas bancárias e as aplicações de
curto prazo, de alta liquidez, imediatamente conversíveis em valores conhecidos e sujeitos a um risco insignificante de alteração de valor, com intenção e possibilidade de serem registrados no curto prazo. (c) Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação calcu-

Demonstrações Financeiras (Valores em R$)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31/12/2016
Ações Ordinárias Ações Preferenciais
Reserva Lucro ou Prejuízo
Total
Saldo Inicial em 01/01/2016
1.000.000,00
19.734.400,00
(2.125.003,11)
18.609.396,89
Capital Social
1.000.000,00
19.734.400,00
20.734.400,00
Resultado do Período
(5.426.235,93)
Saldo Final em 31/12/2016
1.000.000,00
19.734.400,00
(7.551.239,04)
13.183.160,96
Fluxo de Caixa - Modelo Direto
2016
2015 Demonstração do Valor Adicionado
2016
2015
Das Atividades Operacionais
Receitas
50.701.128,11 49.718.826,37
(+) Recebimentos de Clientes e Outros
50.696.433,84 49.720.005,77 Vendas de Mercadorias,Produtos e Serviços 50.696.433,84 49.418.826,47
(-) Pagamentos a Fornecedores
13.588.590,13
2.901.360,73 Não Operacionais
4.694,27
299.999,90
(-) Pagamentos a Funcionários
12.139.076,09 10.903.436,85 Insumos Adquiridos de Terceiros
28.895.705,30 34.867.228,47
(-) Recolhimentos ao Governo
2.681.396,29
1.393.469,60 Custo das Mercadorias e Serviços Prestados 28.449.147,54 34.844.688,27
(-) Pagamentos a Credores Diversos
22.775.429,52 35.906.187,82 Materiais, Energia, Serviço
(=) Disponibilidades Geradas pelas (Aplide Terceiros e Outros
446.557,76
22.540,20
cadas nas) Atividades Operacionais
(488.058,19) (1.384.449,23) Valor Adicionado Bruto
21.805.422,81 14.851.597,90
Das Atividades de Investimentos
Retenções
3.365.375,96 1.878.333,31
(-) Aquisição de Ativo Permanente
840.297,44 18.124.400,02 Depreciação, Amortização e Exaustão
3.365.375,96 1.878.333,31
(=) Disponibilidades Geradas pelas (ApliValor Adicionado Líquido
18.440.046,85 12.973.264,59
cadas nas) Atividades de Investimentos 840.297,44 18.124.400,02 Produzido pela Entidade
Das Atividades de Financiamentos
Receitas Financeiras
4.694,27
1.179,40
(+) Aumento de Capital
447.800,00 Valor Adicionado Total a Distribuir
18.435.352,58 12.972.085,19
(+) Aumento Ações Preferenciais
- 19.734.400,00 Pessoal e Encargos
11.928.989,89 10.671.865,26
(=) Disponibilidades Geradas pelas (ApliImpostos, Taxas e Contribuições
335,17
335,17
cadas nas) Atividades de Financiamento
- 20.182.200,00 Juros e Aluguéis
179.420,96
177.240,45
Aumento / Diminuição nas Disponibilidades
Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício
5.426.235,93 2.125.003,11
Disponibilidades - no Início do Período
673.350,75
552.200,00 Total
18.440.046,85 12.974.443,99
Disponibilidades - no Final do Período
352.239,25
673.350,75 monstrações contábeis no exercício 2016. O plano de contas implantalada pelo método linear, às taxas anuais mencionadas nota explicativa nº do foi uma sugestão da Sptrans – São Paulo Transportes adequada a
8. (d) Apuração do resultado: O resultado é apurado pelo regime de com- nossa realidade operacional. 6. Contas a receber: Referem-se ao saldo
petência. (e) Instrumentos financeiros: A Companhia não atua no merca- do valor a receber conforme o Demonstrativo de Remuneração de Sistedo de derivativos e nem de renda variável. Os ativos e passivos tratados ma Local da Secretaria de Transporte da Prefeitura Municipal de São Paucomo instrumentos financeiros tais como caixa e equivalentes de caixa, lo. 7. Parcelamentos: Impostos junto ao Instituto Nacional da Seguridacontas a receber não possuem valor de mercado diferente daqueles apre- de Social – INSS sob o Nº DEBCAD 61.659.120-9 referente ao período de
sentados nesta demonstração financeira. (f) Imposto de renda e contribui- 01/2015 a 07/2016. 8. Provisão para contingências: A Administração,
ção social - corrente: O imposto de renda e a contribuição social do exer- com base em informações de seus assessores jurídicos, análise do hiscício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas tórico e das demandas judiciais pendentes, constituiu provisão em mondo adicional de 10% sobre o lucro tributável trimestral excedente de R$
60 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contri- tante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas estimadas
buição social sobre o lucro líquido ajustado com as adições e exclusões, com as ações de natureza trabalhista em curso. 09. Patrimônio líquido:
e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de con- Capital social: No exercício findo em 31/12/2016, não houve alteração
tribuição social, limitada a 30% do lucro real. 4. Principais julgamen- no capital social, sua composição continua com valor integralizado R$
tos contábeis, estimativas e premissas: A elaboração de demonstra- 19.734.400,00 em Ações Preferenciais e R$ 1.000.000,00 em Ações
ções financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil Ordinárias compondo o valor total de R$ 20.734.400,00. 10. Informarequer que a administração da Companhia use de julgamentos na deter- ções suplementares: Em 31/12/2016 a partir dos saldos apresentados
minação e no registro de estimativas contábeis. As demonstrações finan- no Balanço Patrimonial, os índices apresentados pela administração são:
ceiras incluem, portanto, várias estimativas referentes à seleção de vi- Índice Contábil
Fórmula
Cálculo Índice
das úteis dos bens do ativo imobilizado e provisões julgadas necessárias Liquidez Corrente
AC / PC R$ 3.305.702,16
para passivos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas
R$ 3.414.185,27 0,97
poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de impre- Liquidez Geral
(AC + RLP) / R$ 3.305.702,16
cisões inerentes ao processo da sua determinação. A administração da
(PC + ELP) R$ 5.453.547,38 0,61
Companhia revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmen- Liquidez Seca
(AC - EST - R$ 3.305.702,16
te. (a) Redução ao valor recuperável de ativos: Os ativos não circulantes
DES) / PC R$ 3.414.185,27 0,97
são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não reQuociente de Solvência AC / (PC - PL) R$ 18.636.708,34
cuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstânR$ 5.453.547,38 3,42
cias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando
(PC + PELP) / AT R$ 5.453.547,38
este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há per- Endividamento Total
R$ 18.636.708,34 0,29
da. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, ou seja, o maior va- 11. Eventos: Renovação de contrato com a municipalidade de São Paulor entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins lo em 04/02/2016, a Companhia celebrou junto a Prefeitura do Munide avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o cípio de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Transportes,
qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. 5. Plano de com Contrato n° 002/2016 - SMT.GAB - área 4.0 pelo prazo de 180
Contas: Em face da implantação de novo plano de contas contábil, mui- dias sendo posteriormente renovado em 08/07/2016, pelo Contrato n°
tos grupos de contas sofreram alterações e ocorreu uma reclassificação 026/2016 - SMT.GAB - área 4.0 também pelo prazo de 180 dias – amentre custos e despesas ocasionando uma mudança na estrutura das de- bos contratos de caráter Emergencial.
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EDITAL CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0035163-81.2013.8.26.0100(USU.601). O(A) Doutor(a) Paulo César
Batista dos Santos, MM.Juiz(a) de direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZER SABER a(o)(s) Sérgio Stephano Chofi Filho, Roberta Dib Chohfi, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Esmeralda Freitas de Souza e José Francellino
Souza Netto ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o
imóvel localizado na Vaga de Garagem representada pelo Box 3029, do subsolo 3, medindo
23,4799m2, do Edifício da rua Tamandaré nº 734, 2º Subdistrito – Liberdade, São Paulo/
SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis,a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. /será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 17 de janeiro
de 2017.
12 e 13/06/17

S.H. Empreendimentos e Imóveis S.A.
CNPJ/MF nº 03.563.797/0001-23
NIRE 35.300.321.669
Edital de Convocação – AGO/E
Ficam convocados os Srs. Acionistas a reunirem-se em
sua sede social na Rua Jeronimo da Veiga, 164, conjunto
7D, São Paulo, SP, para a AGO/E a serem realizadas em
16/06/2017, às 17h30, para deliberar, em AGO sobre
as contas dos administradores e as demonstrações
financeiras do exercício findo em 31/12/2016 e, em
AGE sobre a ratificação das deliberações tomadas pela
diretoria em reunião realizada em 01/03/2017, registrada
na Jucesp sob nº 171.639/17-0. São Paulo, 07/06/2017.
Os Diretores.
(08, 09 e 10/06/2017)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA. PARA A FUNDAÇÃO DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE ESPORTES ELETRÔNICOS
(FPEE). Convidamos os senhores sócios e a sociedade para a reunião da assembleia geral ordinária que se realizará no dia 21 de
Junho de 2017, Rua Haddock Lobo, 131, São Paulo CEP: 01414.001 Sala 201 às 16 horas em primeira convocação, com o
quantitativo presencial de 2/3 dos sócios com direito a voto; e em segunda convocação, às 16 horas, 1 (uma) hora após a primeira
convocação, com o quórum presente em qualquer número, com a seguinte Ordem do Dia: a) Deliberação sobre os ditames
principiológicos que regerão a Federação Paulista de Esportes Eletrônicos (FPEE), atentando-se principalmente às influências do
Direito Constitucional, Direito Desportivo, Direito Civil, Direito Administrativo, bem como qualquer ou quaisquer outro (s) ramo (s) do
Direito Brasileiro vigente, que possam ou devam influenciar as normas desta instituição, em especial à minuta do Estatuto Social; b)
Nomeação dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria; c) Determinação dos períodos de
exercício administrativo, seguido de deliberação sobre o plano de trabalho para o exercício que se inicia; d) Demais assuntos de
interesse geral. Salvador, 04 de maio de 2017. Letícia Meneses Araújo da Silva. Paulo Augusto de Oliveira - OAB/BA 29.296. Guilherme
Celestino Conceição Tadeu - OAB/BA 48. 612. COOFUNDADORES DA FEDERAÇÃO BAIANA DE ESPORTES ELETRÔNICOS.

1234567
1234567
1234567 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007739-75.2015.8.26.0068
1234567 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo,
1234567 Dr(a). Seung Chul Kim,
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Evelyn Ramos dos Santos
‘ OnaDIA
” 10 /Não06
/ 2017
1234567 JORNAL
CPF 314.557.428-05,
RG 330407557,
Identificada,
que lhe foi proposta uma
1234567 Batista,
ação de Monitória por parte da Brasil Oriente Comércio e Eventos Culturais Ltda, alegando
1234567 em
síntese, ser credora da quantia de R$ 10.703,89,representada pelo título nº 000016
1234567 (cheque)
da agência 0432 do Banco Bradesco, vinculado à conta corrente nº 510137-9,
1234567 no valor de R$ 5.126,00, apresentado no banco sacado nos dias 08 e 10 de junho 2011, o
1234567 qual foi devolvido pelo motivo 11 e 12. Encontrando-se a Ré em lugar incerto e não sabido,
1234567 foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
1234567 para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
1234567 apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em
1234567 que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
1234567 na formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 04 de Maio de
1234567 2017.
08 e 10/06/17.
1234567
1234567
1234567 Intimação - Prazo 20 dias. Processo principal: 0220117-10.2009.8.26.0100 - Cumprimento
1234567 de sentença (0008050- 16.2017.8.26.0100). A Dra. Priscilla Bittar Neves Netto, Juíza de
1234567 Direito da 32ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a C R Indústria Comércio de
1234567 Cereais Ltda, CNPJ 07.691.315/0001-71, na pessoa de seu representante legal, que nos
1234567 autos da Ação Monitória, requerida por Monsanto do Brasil Ltda, foi convertido o mandado
1234567
1234567 de citação em execução, para cobrança de R$ 313.194,19 (02.12.2016). Estando a ré em
1234567 lugar ignorado, expediu-se o presente, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
1234567 pague o valor supra ou apresente bens a penhora, sob pena não o fazendo, ser acrescido
1234567 de multa no percentual de 10%, do montante da condenação (Art. 523, § 1º e 3º do NCPC),
1234567 quando será penhorado bens para garantia da execução, podendo, no prazo de 15 dias
1234567 oferecer impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 02 de
1234567 março de 2017.
B 09 e 10/06
A Diretoria
André Barauna Vieira - Contador - CRC 1SP 211.634/O-9
1234567
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base sar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Compa1234567
À Qualibus Qualidade em Transportes S.A. - Examinamos as de- em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e in- nhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práti1234567 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0706464-07.2012.8.26.0704
monstrações contábeis da Companhia Qualibus Qualidade em Transpor- ternacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exi- cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis fei1234567 A MMa. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São
tes S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro gências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e execu- tas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das de1234567 Paulo, Dra. Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do tada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstra- monstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidên1234567 a NELSON YOSHIO HIROTA - EPP, CNPJ 05.767.163/0001-18, que lhe foi proposta uma
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naque- ções contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envol- cia de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
la data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e de- ve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidên- opinião. Opinião: Em minha opinião, as demonstrações contábeis acima
1234567 ação de Procedimento Comum por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
mais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre cia a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstra- referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
1234567 Paulo S.A., objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 33.041,22 (12.08.2011),
as demonstrações contábeis: A administração da Companhia é res- ções contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamen- a posição patrimonial e financeira da Entidade Qualibus Qualidade em
1234567 corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito das faturas de fornecimento
ponsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstra- to do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas Transportes S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas
e-mail:
1234567 de energia elétrica do imóvel situado na Avenida Giovanni Gronchi, 3757, Vila Andrade,
ções contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data,
1234567 Paulo P. Estando a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
pelos controles internos que ela determinou como necessários para per- erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
jornalodiasp@terra.com.br 1234567 São
São Paulo, 06 de Junho de 2017.
mitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção rele- relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrapara os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
1234567 EDITAL,
Libretti Consultoria, Auditoria e Perícia Contábil
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabi- ções contábeis da Companhia para planejar os procedimentos de auditoo decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
1234567 após
Paula Libretti do Gando - CRC SP-307549/O-2
lidade dos auditores independentes: Minha responsabilidade é a de ria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expreso réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
1234567 ação,
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
1234567 presente
B 09 e 10/06
1234567 passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de maio de 2017.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001383-16.2016.8.26.0008 O(A) MM.
1234567
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo
1234567
Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PRISCILLA RAMOS BEBIANO, CPF
1234567 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003390-90.2016.8.26.0004
142.844.088-79, que o BANCO BRADESCO S/A, ajuizou-lhe, bem como a ONLINE PLANEJADOS LTDA,
1234567
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São
CNPJ 11.247.146/0001-52 e DEVAIR PEREIRA BEBIANO, CPF 045.431.978-95 (citados), Ação de Execução
1234567 O(A)
Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Maria das
de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 129.651,72, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 009.318.807.
1234567 Dores
Me, CNPJ 12.723.756/0001-48, na pessoa de seu representante legal, que
Encontrando-se a coexecutada em lugar ignorado e incerto, foi deferida a INTIMAÇÃO do arresto que recaiu
1234567 BancoFeitosa
Bradesco S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança
sobre sua conta junto ao Banco do Brasil, cujo valor bloqueado é de R$53,87, bem como da penhora que recaiu
1234567 de R$ 25.378,99
referente ao saldo devedor da operação de Cheque Flex
sobre o valor bloqueado de R$ 2.133,20, junto à CEF, em nome de Devair Pereira Bebiano e a CITAÇÃO por
1234567 Pessoa Jurídica,(março/2016),
materializado em Cédula de Crédito Bancário (nº 6.572.417). Estando
edital, para que em 03 dias, pague o débito atualizado, quando então a verba honorária que foi fixada em 10%
1234567
executada em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias,
sobre o valor do débito, será reduzida pela metade, e querendo ofereça embargos no prazo de 15 dias,
1234567 apague
o débito atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
facultando-lhe nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor
1234567
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
da execução, inclusive custas e honorários, requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas
1234567 comprovando
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas,
1234567 prazos
mensais, atualizadas e juros de 1% ao mês, prazos estes que começarão a fluir, após os 20 dias supra. Na
estes que começarão a fluir após os 30 dias supra, sob pena não o fazendo, ser
1234567 convertido
ausência de embargos, a executada será considerada revel, sendolhe nomeado curador especial. Será o
em penhora o bloqueio efetuado sobre o valor de R$ 205,54, sendo nomeado
1234567 curador especial
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
em caso de revelia (art. 257 § - IV). Será o presente edital, por extrato,
1234567
Paulo, aos 12 de maio de 2017.
09 e 10/06
B 09 e 10/06
1234567 afixado e publicado na forma da lei.
1234567
Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1010811-47.2015.8.26.0011. A Dra. Fabiola Oliveira Silva,
1234567
Juíza de Direito 3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros /SP, etc. Faz saber a BPI do BRASIL LTDA,
1234567 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005792-25.2011.8.26.0009
(CNPJ/MF nº 07.936.574/0001- 15) que Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais lhe ajuizou uma Ação
1234567 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado
Monitória ora em fase de Cumprimento de Sentença, referente ao objeto do contrato de locação celebrado com
1234567 de São Paulo, Dr(a). Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a executada, situado à Rua Cláudio Soares, n° 72, conjunto 714 e 715, Alto de Pinheiros. Encontrando-se a
1234567 a Carbu-Clean Descarbonizantes Ltda. EPP, CNPJ 55.252.936/0001-00, na pessoa de
executada em lugar incerto e não sabido, fica a executada nos termos do artigo 513, § 2º, IV, do CPC, ser
1234567 seu representante legal e a Margareth Milianskas Berrettini, CPF 057.031.818-10, que
intimada também por edital, para no prazo de 15 dias, promover o pagamento do valor de R$158.953,55 (abril/
1234567 HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial,
2017), devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, sob pena de multa de 10%, além de honorários
1234567 para cobrança de R$60.116,87 (abril/2011), referente ao débito da Cédula de Crédito
advocatícios, também de 10% (art. 523, § 1º, do CPC), bem como penhora de bens. Será o presente edital,
1234567 Bancário - Empréstimo - Capital de Giro nº 09090446494. Estando as executadas em local
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 04/05/17.
09 e 10/06
1234567 ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias
1234567 supra, paguem o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como
1234567 honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se
1234567 que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1012571-24.2016.8.26.0002Classe: Assunto: Monitória –
1234567 metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecerem embargos,
Obrigações Requerente: Sena Assessoria Credito e Cobrança Ltda Requerido: André Serafim Barbosa.
1234567 facultando as executadas nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1012571-24.2016.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a)
1234567 o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requererem o pagamento
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Jamil Nakad
1234567 saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%
Junior, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) a ANDRÉ SERAFIM BARBOSA (RG n.º 44.364.006-3 SSP/
1234567 doao mês,
SP e CPF/MF n.º 351.056.218-67) que SENA ASSESSORIA CREDITO E COBRANÇA LTDA lhes ajuizou
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 § - IV). Será o presente
1234567 edital, porsendo
uma Ação Monitória para cobrança da quantia de R$ 5.438,43, referente ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. B 09 e 10/06
1234567
DE SERVIÇO FIRMADO ENTRE AS PARTES. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se o presente
1234567
edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito (acrescido de 5% de honorários advocatícios
1234567
e isenção de custas) ou ofereça embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
1234567
- Prazo 20 dias - Processo nº 0222461-08.2002.8.26.0100 (583.00.2002.222461).
em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por
1234567 Citação
O Dr. Gustavo Henrique Bretas Marzagão, Juiz de Direito da 35ª Vara Cível - Foro
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02
1234567 Central
na forma da Lei. Faz Saber a Ramón Garcia Sanches Me, CNPJ 001.074.985/
de junho de 2017.
09 e 10/06
1234567 0001-62,Cível,
na pessoa de seu representante legal e Ramón Garcia Sanches, CPF 684.312.5681234567 20, que Banco
S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para
1234567 cobrança de R$Bradesco
84.451,64 (09/2014), referente ao saldo devedor do Borderô de Desconto
1234567
de Títulos nº 311.728.845-4. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
1234567 citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o quantum
1234567
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios
1234567 reclamado,
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido a Rua Marconi, nº 31, 8º andar,
em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento
1234567 fixados
Conjunto 82, Republica, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo
prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias,
1234567 noa afluir
após o prazo supra, para oferecerem embargos, facultando aos executados nesse
Agente Fiduciário COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, designado
1234567
prazo,
reconhecendo
o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor
pelo Sistema Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/
1234567 em execução, mais custas
e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis)
1234567
11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70 e
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado
1234567 parcelas
CFG 10/77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido,
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras
1234567
os imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences
as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, por
1234567
e acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
B 09 e 10/06
1234567 extrato, afixado e publicado na forma da lei.
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
1234567
1234567
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
1234567 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007113-94.2014.8.26.0002
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
1234567
MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
1234567 O(A)
São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
1234567 deMário
Alves, CPF 065.935.098-09, RG 167974312, Casado, Brasileiro, Empresário,
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
1234567 que lheSérgio
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco
1234567 Santander
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
S/A, alegando em síntese: a Ação de Busca e Apreensão do veículo
1234567 marca Fiat,(Brasil)
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
IMÓVEIS EM LEILÃO
modelo Idea Adventure 1.8, 8V (flex), ano de fabricação/modelo 2008/2008,
1234567
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
EAQ3152, chassi 9BD13531682083523, requerida pelo Banco Santander (Brasil)
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
1234567 placa
S/A, foi convertida em ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
1234567
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido a Rua Marconi, nº 31, 8º andar, 1234567 34.221,41 (março/2015). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 3 dias, a fluir após os 20 dias
1234567 determinada
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
Conjunto 82, Republica, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo
supra, pague o “quantum” reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como
para viabilizar a arrematação. As despesas relativas à remuneração do agente
APEAL - CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A, Agente Fiduciário do SFH, venderá na forma 1234567
1234567 honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
da Lei (Decreto-lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RC
1234567 que, efetuado o pagamento no prazo de 3 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade,
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
24/68, RD 08/70 e CFG 10/77) no dia, hora e local abaixo referido, o imóvel adiante 1234567 tendo o prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, para
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
descrito onde estará nominado os seus respectivos proprietários, para pagamento da 1234567 oferecer embargos, facultando ao executado nesse prazo, reconhecendo o crédito do
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
dívida hipotecária em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A venda será feita 1234567 exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários,
o pagamento do saldo em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
pelo maior lance obtido. A venda a vista, com recursos próprios, será feita mediante 1234567
1234567 requerer
e juros de 1% ao mês. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
pagamento integral no ato do leilão, podendo o arrematante pagar no ato, como sinal, 1234567 em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
20% do preço da arrematação e o saldo restante no prazo impreterível de 08 dias, sob 1234567 publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
pena de perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante 1234567 30 de maio de 2017.
B 09 e 10/06
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
deverá apresentar no ato da compra a carta de habilitação do FGTS. A venda com 1234567
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
financiamento, o arrematante deverá apresentar no ato da compra a Carta de Crédito, 1234567
1234567
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
que poderá ser emitida por qualquer agência da CAIXA. As despesas relativas à 1234567 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1040593-92.2016.8.26.0002
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11) 3129-8619 / (11)
comissão do leiloeiro, débitos fiscais, condominiais, as despesas de execução, registro, 1234567 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
3258-0007 - E-mail: sp@credmobile.com.br.
impostos e taxas correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, 1234567 de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 20/06/2017; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
o arrematante fica ciente que será responsável pelas providências de desocupação do 1234567 a(o) Amanda Mirelly Ferreira dos Santos, CPF 413.436.458-24, RG 487940866, Ignorado,
Brasileiro, Empresária e Ednaldo da Cruz Silva, CPF 163.390.518-71, RG 29382745x,
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-SÃO
mesmo. Os devedores ficam, desde já, cientificados do dia, hora e local da realização 1234567
1234567 Ignorado, Brasileiro, Empresário, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
PAULO/SP
do presente leilão. Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de 1234567 por parte de Andres Romano Engenharia Ltda. , na qual se requer sejam condenados ao
cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções 1234567 pagamento das parcelas dos acordos já pagas das reclamações trabalhistas movidas em
Contrato: 1.0235.4135792-6 - SED: EG0164/13 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
extrajudiciais. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados informações 1234567 face da empresa SILVA CRURZ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS e da
1234567 AUTORA, as quais montam o total de R$ 42.549,18 (quarenta e dois mil quinhentos e
PROVINCIA
pormenorizadas sobre os imóveis. INFORMAÇÕES: (11) 3129-8619 / (11) 3258-0007
1234567 quarenta e nove reais e dezoito centavos), assim como valores outros que venha a ter que
DEVEDOR(ES): RAIMUNDA TELMA DE MACEDO SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA,
- E-mail: sp@credmobile.com.br.
1234567 quitar em razão da inadimplência da empresa SILVA CRURZ CONSTRUÇÕES E
MAIOR, FARMACEUTICA, CPF: 075.176.883-91, RG: 11.814.055-SP. Imóvel sito à:
1234567 COMÉRCIO DE MATERIAIS para com seus empregados, custas e despesas processuais,
RUA ARISTIDES JOFRE, Nº 140, (ENTRADA PRINCIPAL) ESQUINA DAS RUAS
PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 20/06/2017 HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
1234567 e correção monetária até a liquidação, bem como ao pagamento de honorários
LAVINIO SALLES ARCURI E CEZAR PENNA RAMOS, AP 32, NO 3º ANDAR DO
1234567 juros
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-SÃO
no importe de 20% sobre o valor final apurado. Estando em termos, expede1234567 advocatícios
BLOCO 4, EDIFÍCIO ROSA, CONJUNTO RESIDENCIAL DAS FLORES, NO 23º
PAULO/SP
edital para citação dos sócios Srs. Amanda Mirelly Ferreira dos Santos
1234567 se(CPFo presente
SUBDISTRITO CASA VERDE - SÃO PAULO/SP. Descrição: Contendo a área útil de
413.436.458-24) e Ednaldo da Cruz Silva (CPF: 163.390.518-71), paradeiros
1234567
44,66m2 e área comum de 49,254m2, nesta incluída área de garagem, perfazendo a
Contrato: 1.0271.4173629-9 - SED: 6101/2016 - CREDOR: CAIXA - AGENTE: APEAL 1234567 desconhecidos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 20 dias,
conteste
o
feito,
sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados
área construída de 93,914m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 1,3889% no
DEVEDOR(ES): MARIA GERALDA DE OLIVEIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR,
1234567
pela
autora,
caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
terreno condominial, cabendo a esse apartamento uma vaga no estacionamento
1234567 extrato, afixado e publicado
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CPF: 854.834.868-20, RG: 9.686.740-1-SP. Imóvel
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
1234567 de São Paulo, aos 18 de maionadeforma
coletivo, descoberto, localizado no pavimento térreo do conjunto para um automóvel
sito à: RUA GOMES CARDIM, Nº 657, APARTAMENTO SOB Nº 54, LOCALIZADO NO
2017.
B 10 e 13/06
1234567
de passeio ou do tipo utilitário, em local indeterminado. Lance Mínimo Previsto: R$
5º ANDAR OU 6º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO LEONARDO DA VINCI - TORRE 03,
1234567
816.099,88.
PARTE INTEGRANTE DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA DI FIRENZE, NO 6º
1234567
SUBDISTRITO BRÁS - SÃO PAULO/SP. Descrição: Contendo a área real privativa de
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006002-14.2015.8.26.0011
1234567
Contrato: 8.0238.0064322-7 - SED: EG0169/13 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
56,540m2, área real comum de divisão não proporcional de 32,105m2, área real 1234567 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado
PROVINCIA
comum de divisão proporcional de 15,724m2 e a área real total de 104,369m2, 1234567 de São Paulo, Dr(a). Andrea Ferraz Musa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Century
DEVEDOR(ES): SERGIO BAPTISTA VICTORIO, BRASILEIRO, CASADO SOB O
correspondendo-lhe a fração ideal de terreno de 0,2459% ou 32,918633m2, cabendo- 1234567
1234567 Space Videos Ltda, CNPJ 54.955.869/0001-19 e Claudio Persio Aguiar, CPF 672.264.188REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77, TÉC.
lhe uma vaga individual e indeterminada, sujeito ao auxílio de manobrista, na garagem 1234567 00, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Cecilia
Manna Scatamachia e outro, requerendo em síntese: pagamento da quantia de R$
CONTABILIDADE, CPF: 047.958.268-89, RG: 13.967.918-X-SSP/SP e seu cônjuge
coletiva localizada na parte térrea do condomínio.
1234567 Della
(oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos),
MARLENE PEREIRA SANTOS VICTORIO, BRASILEIRA, CPF: 082.860.578-56, RG:
1234567 83.479,97
atualizada até junho/2015, referente aos aluguéis e encargos não pagos do imóvel locado
13.507.993-7-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA ESTEVÃO JORDAN, Nº 254 E RUA
Contrato: 8.0246.0903731-6 - SED: 6121/2017 - CREDOR: CAIXA - AGENTE: APEAL 1234567 pelos executados, situado na Rua Corifeu de Azevedo Marques, 457, Butantã, São Paulo/
1234567
LODOVICO MAZZOLINO, AP 703, NO PAVIMENTO TÉRREO DO BLOCO 7,
SP. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
DEVEDOR(ES): APARECIDA DONIZETE MOREIRA, BRASILEIRA, DIVORCIADA,
1234567
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para, no prazo de 03 (três) dias
RESIDENCIAL VILA VERDE, NO BAIRRO DO CAPÃO REDONDO OU
AGENTE DE SEGURANÇA, CPF: 076.931.498-80, RG: 18.707.430-6-SSP/SP. Imóvel
1234567 por
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pagarem a dívida no valor de
TUPAROQUERA, 29º SUBDISTRITO SANTO AMARO - SÃO PAULO/SP. Descrição:
sito à: RUA ARTHUR BLISS, Nº 344, AP 22, NO 1º PAVIMENTO DO EDIFICIO
1234567 úteis,
R$ 83.479,97, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos
Com a área privativa de 51,24m2 e a área comum de 8,40m2, nesta já incluída a área
1234567 honorários
CAPRI, NA VILA DAS BELEZAS, PARTE ALTA, 29º SUBDISTRITO SANTO AMARO advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o
correspondente a 01 vaga indeterminada no estacionamento coletivo, localizado a
SÃO PAULO/SP. Descrição: Com a área privativa de 47,51m2, a área comum de 1234567 valor atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso os executados efetuem o pagamento
nível do térreo, para guarda de 01 automóvel, perfazendo a área total de 59,64m2,
garagem de 10,00m2, referente a 01 vaga indeterminada na garagem coletiva, localizada 1234567
no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art.
1234567
correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,48077% no terreno condominial. Parte do
no nível do pavimento térreo do conjunto, destinada a guarda de igual número de 1234567 827, § 1º, do CPC). No prazo para embargos, reconhecendo o crédito dos exequentes e
terreno condominial acha-se gravado por uma servidão, instituída em caráter irretratável
veículo, sujeito ao auxílio de manobrista, e a área de uso comum de 34,24m2, 1234567 comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de
e irrevogável, a favor da COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE
perfazendo a área total de 91,75m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 5,2468% 1234567 custas e de honorários de advogado, poderão os executados valer-se do disposto no art.
e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos termos do
1234567 916
SÃO PAULO - SABESP. Lance Mínimo Previsto: R$ 200.000,00.
no terreno e demais coisas de uso comum do condomínio.
1234567 art. 916, § 4º, do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará o disposto
1234567 no art. 916, § 5º, do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor
São Paulo, 01/06/2017.
São Paulo, 31/05/2017.
1234567 embargos
(art. 916, § 6º, do CPC). PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias úteis.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.
1234567
Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revels, caso em que será
Leiloeiro Oficial
1234567 nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
Leiloeiro Oficial
1234567 forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de maio de
1234567 2017.
B 10 e 13/06
01 - 10 - 20/06/2017
31/05 - 10 - 20/06/2017
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Ligue:

3258-1822
3258-0273
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Vila Butantan Empreendimentos S.A. - CNPJ/MF nº 22.723.066/0001-42 - NIRE 35.300.479.041

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os acionistas convocados a se reunirem em AGOE, no dia 20.06.2017, às 16h, na Rua Fidêncio Ramos, 213, 2º andar,
São Paulo/SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Exame, discussão e votação do relatório da administração e
das demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2016; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição
de dividendos; (iii) Deliberar sobre a reeleição dos Diretores e fixação de suas remunerações globais e anuais; e (iv) Ratificar as operações de empréstimos realizadas em 2016. Os documentos pertinentes aos assuntos a serem discutidos se encontram à disposição dos acionistas na sede social. São Paulo, 10.06.2017. Luiz Antonio de Ulhoa Galvão - Diretor

ALCOA WORLD Alumina Brasil Ltda.
CNPJ 06.167.730/0001-68 - NIRE 35 2 2153286 1
EXTRATO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
Publica-se o presente extrato para que seja atendido ao disposto no artigo 1.084, §§ 1º, 2º e 3º da Lei 10.406 de 10 de
janeiro de 2002 - Código Civil Brasileiro. DATA: 9 de junho de 2017. LOCAL DAS PUBLICAÇÕES: Observados os termos do § 1º do artigo 1.152 do Código Civil Brasileiro, as publicações ocorrerão nos órgãos oficiais da União e dos Estados onde se encontram os seguintes endereços: Sede Social: Avenida das Nações Unidas, nº 12901, Torre Oeste, 3º
andar, Brooklin Novo, São Paulo, SP, CEP 04578-910. Filiais: (i) Rodovia Poços de Caldas/ Andradas - s/nº - Km 10 Parte C - Zona Rural, CEP 37719-005, Poços de Caldas, Minas Gerais; (ii) Rodovia BR 135, Avenida Engenheiro
Emiliano Macieira, Km 18, nº 03, Bairro Estiva, CEP 65095-604, São Luís, Maranhão; (iii) Enseada do Lago Grande
de Juruti, s/nº, Porto Capiranga, CEP 68.170-000, Juruti, PA; (iv) Rua Dom Romualdo de Seixas, nº 1476, Sala 2006,
Bairro Umarizal, Belém, PA, CEP 66055-200. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, bem como reunião ou assembleia, observados os termos dos §§ 2º e 3º do artigo 1.072 do Código Civil Brasileiro. DELIBERAÇÕES: 1. As Sócias decidem unanimemente reduzir o capital social da Sociedade de R$
7.392.188.960,45 (sete bilhões, trezentos e noventa e dois milhões, cento e oitenta e oito mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos) representado por 739.218.896.045 (setecentos e trinta e nove bilhões, duzentos
e dezoito milhões, oitocentos e noventa e seis mil e quarenta e cinco) quotas com valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) cada para R$ 7.237.370.637,45 (sete bilhões, duzentos e trinta e sete milhões, trezentos e setenta mil,
seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos) representado por 723.737.063.745 (setecentos e vinte e
três bilhões, setecentos e trinta e sete milhões, sessenta e três mil e setecentos e quarenta e cinco) quotas com valor
nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) cada, por reputá-lo excessivo em relação ao objeto social, nos termos do inciso II, do artigo 1.082 do Código Civil Brasileiro, tendo ponderado os seguintes fatores para a conclusão do excesso
do capital social: a) Com a finalização dos investimentos realizados pela Sociedade para implantação de uma unidade de extração e beneficiamento de bauxita em Juruti/PA, complexo industrial que contou com a construção de uma
rodovia e uma ferrovia de aproximadamente 50Km e de um porto para abrigar navios com capacidade de carga de até
60.000 toneladas, bem como para a expansão de sua unidade de produção de alumina em São Luís/MA, que elevou
sua capacidade de produção de 270.000 toneladas para 1.400.000 toneladas, a Sociedade tem apresentado expressiva geração de caixa em suas operações, em grande parte devido à magnitude das despesas de depreciação relacionadas aos ativos antes mencionados; b) O contrato social da sociedade estabelece que as quantidades excedentes de caixa devem ser distribuídas aos sócios na forma de dividendos ou, inexistindo lucros distribuíveis, na forma de redução
de capital; Cotejando as projeções de resultados com as necessidades de investimentos apresentadas pela administração, basicamente de pequena monta já que direcionados à manutenção do parque produtivo atual, conclui-se que a
Sociedade continuará a acumular caixa sem perspectiva de utilização, o que configura excesso de capital social, a justificar a proposta de sua redução em R$ 154.818.323,00 (cento e cinquenta e quatro milhões, oitocentos e dezoito
mil, trezentos e vinte e três reais) com o cancelamento de 15.481.832.300 (quinze bilhões, quatrocentos e oitenta e um milhões, oitocentos e trinta e dois mil e trezentas) quotas representativas do capital social da Sociedade e o
pagamento de R$ 0,01 (um centavo de real) por quota cancelada a cada uma das sócias, na proporção de suas participações no capital social da Sociedade. 1.1. Como consequência da deliberação tomada, as sócias resolvem por unanimidade alterar a cláusula 6ª do Contrato Social da Sociedade, que passará a ter a seguinte nova redação: “Cláusula 6ª - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 7.237.370.637,45
(sete bilhões, duzentos e trinta e sete milhões, trezentos e setenta mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos) representado por 723.737.063.745 (setecentos e vinte e três bilhões, setecentos e trinta e sete milhões,
sessenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco) quotas com valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real), distribuídas entre as sócias da seguinte forma:
% (aproximaValor do
Nº de
Valor da
damente) do
Capital
Sócia
quotas
quota (R$) Capital Social
Social (R$)
Alcoa Alumínio S.A.
330.767.570.946
0,01
45,70
3.307.675.709,46
Alumina Limited do Brasil S.A.
220.511.713.068
0,01
30,47
2.205.117.130,68
Alcoa USA Holding Company
50.656.808.208
0,01
6,99
506.568.082,08
Alumina Brazil Holdings PTY Limited 33.771.205.182
0,01
4,67
337.712.051,82
Alcoa World Alumina LLC
23.882.458.937
0,01
3,30
238.824.589,37
Grupiara Participações S.A.
38.488.384.790
0,01
5,32
384.883.847,90
Butiá Participações S.A.
25.658.922.614
0,01
3,55
256.589.226,14
Total
723.737.063.745
0,01
100 7.237.370.637,45
Parágrafo Primeiro: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social. Parágrafo Segundo: Para efeito do exercício do direito de voto e para cálculo do montante a ser distribuído a cada sócia, a título de dividendos, bem como para atribuição de outros direitos
econômicos às quotas representativas do capital social, será considerado o número de quotas detido por cada sócia,
independentemente de seu valor nominal.”. ASSINATURAS: (ass.) Otávio Augusto Rezende Carvalheira: Diretor das
quotistas: Alcoa Alumínio S.A. e Grupiara Participações S.A. e Procurador das quotistas: Alcoa USA Holding Company;
(ass.) Carlos Eduardo Mahfuz: Diretor das quotistas Alcoa Alumínio S.A. e Grupiara Participações S.A. e Procurador da
quotista: Alcoa World Alumina LLC; (ass.) Michael Leon Schmulian: Diretor da quotista Alumina Limited do Brasil S.A.
(ass.) David Dias de Sousa: Diretor das quotistas Butiá Participações S.A. e Alumina Limited do Brasil S.A. e Procurador
da quotista Alumina Brazil Holdings PTY Limited. Testemunhas: Iracema Tereza da Silva e Ivana Guedes Brigante. Advogada: Caroline Takahashi Steffen.

GAIA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares de Certificados de
Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 6ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital
de convocação, nos termos do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 1ª Série da 6ª Emissão da Emissora, firmado em 14 de julho de 2014 (“Termo de Securitização”),
convoca os Srs. Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 6ª Emissão (“Titulares de
CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares de CRI, a ser realizada no dia 28 de junho de 2017, às
11:00 horas, em primeira convocação, na sede da Emissora, situada na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º
andar, CEP 04544-051, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre: (i) a proposta de
substituição da QSBC Empreendimentos Imobiliários S/A, sociedade por ações com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 195, cj. 12, Sala D, Vila Olímpia, CEP 04551-010,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.499.762/0001-02, na qualidade de Garantidora da Emissão (“Garantidora
Original”), pela Quilombo Empreendimentos e Participações S/A, sociedade por ações com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 195 cj. 12, Vila Olímpia, CEP 04551-010,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 54.843.230/0001-41 (“Nova Garantidora”); e (ii) demais assuntos de interesse dos
Titulares de CRI. Adicionalmente, os documentos relacionados às matérias constantes da Ordem do Dia
encontram-se à disposição dos Titulares de CRI, na sede da Emissora. São Paulo, 08 de junho de 2017
GAIA SECURITIZADORA S.A.

Jornal O DIA SP
MLD9 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF: 13.583.874/0001-60
Demonstrações Financeiras em 31 dezembro de 2016 e de 2015
Balanços Patrimoniais
2016
2015 Balanços Patrimoniais
2016
2015
Ativo
8.915.867,91 9.436.263,52 Passivo
8.915.867,91 9.436.263,52
Ativo Circulante
335.424,60
709.146,24 Passivo Circulante
90.153,83
798.386,95
Disponível
51.575,41
402.922,38 Exigível
90.153,83
798.386,95
Caixa, Bancos e Aplicações
51.575,41
402.922,38 Obrigações Tributárias e Fiscais
23.649,83
681.882,95
Créditos
1.897,49
- Retenções e Impostos a recolher
279,00
279,00
50.000,00
Outros Créditos
1.897,49
- Outras Obrigações
66.225,00
66.225,00
Estoques
281.951,70
306.223,86 Empréstimos a pagar
3.086.603,68 3.025.697,62
Imoveis para Venda
281.951,70
306.223,86 Passivo não Circulante
Ativo Não Circulante
8.580.443,31 8.727.117,28 Adiantamento para Futuro
Aumento Capital
2.444.182,15 2.323.982,15
Imobilizado
8.580.443,31 8.727.117,28
642.421,53
701.715,47
Imobilizado Líquido
8.580.443,31 8.727.117,28 Empréstimos a pagar
5.739.110,40 5.612.178,95
Consorcio
- Patrimônio Líquido
Resultado do Exercício
2016
2015 Capital Social
5.607.710,00 5.607.710,00
Receita Bruta Operacional
4.013.736,90 14.979.630,05 Reserva de Capital
0,41
0,41
Redução da Receita Bruta
(319.111,07)
(546.756,49) Lucros do Exercício Anterior
4.468,54 2.024.529,20
(=) Receita Operacional Liquida 3.694.625,83 14.432.873,56 Distribuição Resultado do Periodo (2.743.732,89) (12.783.972,78)
Custos Mercadoria/Mão de Obra
(38.612,46) (2.365.790,30) Resultado do Periodo
2.870.664,34 10.763.912,12
(=) Resultado Operacional Bruto 3.656.013,37 12.067.083,26 Demonstração do Fluxo de Caixa
2016
2015
Despesas com Ocupação
(12.960,00)
(12.960,00) Lucro Líquido do exercício
2.870.664,34 10.763.912,12
Despesas Gerais
(256.002,02)
(254.201,38) (+) Aumento de Fornecedores
(6.059,22)
Despesas Serviços
(55.168,91)
(293.587,35)
(658.233,12)
609.784,63
Despesas Financeiras
(53.679,19)
(87.819,41) (+) Aumento de Obrigações fiscais
(50.000,00)
(288.001,52)
Despesas Comerciais
(4.456,26) (+) Aumento Outros Valores a Pagar
(59.293,94)
144.321,72
Depreciações
(410.119,57)
- (-) Aumento Empréstimo
Despesas Tributarias
(12.569,21) (+) Depreciação no Periodo
410.119,57
Receitas Financeiras
2.580,66
2.392,55 (-) Creditos/Estoques
(283.849,19)
(=) Resultado Operacional Líquido 2.870.664,34 11.403.882,20 Atividade Operacional
2.229.407,66 11.223.957,73
(=) Resultado Líquido
(250.000,00)
antes do IR e CSLL
2.870.664,34 11.403.882,20 (+) Adto para Futuro Aumento Capital 120.200,00
Imposto de Renda Pessoa Juridíca
(431.379,44) (-) Aumento Imobilizado no Periodo (263.445,60) 2.457.014,16
Contribuição Social sobre Lucro
(208.590,64) (-) Distribuição Resultado do Periodo (2.743.732,89) (12.783.972,78)
(=) Resultado Líquido do Exercício 2.870.664,34 10.763.912,12 Atividade de Investimento
(2.886.978,49) (10.576.958,62)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Caixa Gerado no Periodo
(657.570,83)
646.999,11
Histórico
Capital Reservas Resultados
Total (+) Saldo anterior de caixa
Saldo 31/12/15 5.607.710,00
4.468,54 5.612.178,54 ou equivalente
709.146,24
62.147,13
Reservas Capitalizadas
0,41
0,41
Saldo
Atual
de
Caixa
ou
Equivalente
51.575,41
709.146,24
Resultado do Periodo
- 2.870.664,34 2.870.664,34
Roberto de Abreu Pereira - Sócio
Dividendos Pagos no Periodo - (2.743.732,89) (2.743.732,89)
Dilson Servidone - Contador CRC 1SP127800/O-0
Saldo 31/12/16 5.607.710,00
- 131.399,99 5.739.110,40

IMÓVEIS EM LEILÃO
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido a Rua Marconi, nº 31, 8º andar,
Conjunto 82, Republica, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, Agente Fiduciário do SFH,
venderá na forma da Lei (Decreto-lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar
RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77) no dia, hora e local abaixo referido, o
imóvel adiante descrito onde estará nominado os seus respectivos proprietários, para
pagamento da dívida hipotecária em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A
venda será feita pelo maior lance obtido. A venda a vista, com recursos próprios, será
feita mediante pagamento integral no ato do leilão, podendo o arrematante pagar no
ato, como sinal, 20% do preço da arrematação e o saldo restante no prazo impreterível
de 08 dias, sob pena de perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS,
o arrematante deverá apresentar no ato da compra a carta de habilitação do FGTS. A
venda com financiamento, o arrematante deverá apresentar no ato da compra a Carta
de Crédito, que poderá ser emitida por qualquer agência da CAIXA. As despesas
relativas à comissão do leiloeiro, débitos fiscais, condominiais, as despesas de
execução, registro, impostos e taxas correrão por conta do arrematante. Caso o
imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será responsável pelas
providências de desocupação do mesmo. Os devedores ficam, desde já, cientificados
do dia, hora e local da realização do presente leilão. Em observação ao artigo 497 do
NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, ofertando
lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. O leiloeiro acha-se habilitado a
fornecer aos interessados informações pormenorizadas sobre os imóveis.
INFORMAÇÕES: (11) 3129-8619 / (11) 3258-0007 - E-mail: sp@credmobile.com.br.

JORNAL “ O DIA ’ 09 e 10 / 06 / 2017

PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 20/06/2017 HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-SÃO
PAULO/SP
1. Contrato: 8.4094.0057185-7 - SED: 30542/2017 - CREDOR: CAIXA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): JOAO NEVES DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ATENDENTE
EXTERNO, CPF: 029.132.138-04, RG: 14.141.565-4-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA
ERVA DE SÃO MARTINHO, Nº 10, PARTE DO LOTE Nº 10, DA QUADRA G, DA VILA
CURUÇÁ, DISTRITO DE SÃO MIGUEL PAULISTA - SÃO PAULO/SP. Descrição: Uma
casa e seu respectivo terreno medindo 5,00ms de frente por 25,00ms da frente aos
fundos, em ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando
a área de 125,00ms2, confinando no lado direito de quem da rua Sete olha para o
terreno, com o remanescente do mesmo lote, no lado esquerdo com o lote nº 11, e nos
fundos com o lote nº 37.
São Paulo, 31/05/2017.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.
Leiloeiro Oficial
31/05 - 10 - 20/06/2017

Heleno & Fonseca Construtécnica S/A
CNPJ nº 61.573.184/0001-73 - NIRE 35.300.045.840
Comunicado aos Acionistas
Em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, encontram-se à disposição dos Srs.
Acionistas na sede da companhia localizada na Rua Guararapes, nº 1.909 - 5º andar, nesta Capital, os
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício findo em 31/12/2016,
relacionado às matérias objeto da Assembleia Geral Ordinária. A Administração.
São Paulo, 08 de junho de 2017

ETOILE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE RAIMUNDA SERRA
ALMEIDA,REQUERIDO POR MARIA ELENA SERRA ALMEIDA TEIXEIRA E OUTROS-PROCESSO Nº1000175- 94.2016.8.26.
0008. A MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra.
Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença proferida em 03/02/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de RAIMUNDA SERRA ALMEIDA, CPF
290.730.008-31,declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e
negocial, na forma dos artigos 4º,inciso III, e 1.767, inciso I, ambos do Código Civil e nomeada como CURADORA, em caráter
DEFINITIVO, a Sra. Maria Elena Serra Almeida Teixeira. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez
dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de fevereiro de 2017.
[12,27]

SITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036686-83.2014.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Carolina Della Latta Camargo
Belmudes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Uniformes Profissionais Ltda - ME (CNPJ. 08.750.236/0001-57) e
Vagner Paulino Monteiro (CPF. 074.257.818-67), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando
a quantia de R$ 151.445,95 (agosto de 2016), representada pela Cédula de Crédito Bancário n° 007.350.010.
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$ 4.304,42. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de abril de 2017. 09 e 10/06

Beautystar Comércio de Perfumes
e Cosméticos S.A.
CNPJ nº 13.675.395/0001-74 – NIRE 35300393813
Convocação
Convocamos os acionistas para AGE, a realizar-se dia 19/06/2017, às 10 hs, na sede da Empresa, à Avenida Forte do
Leme, nº 1.150, Galpão 6, Parte B, SP, Parque São Lourenço, CEP 08340-010, qual deliberará sobre a seguinte ordem do
dia: 1) Mudança de endereço da sede; 2) Mudança da representação da Sociedade; 3) Outros assuntos. SP/SP, 08/06/2017.
Beautystar Comércio de Perfumes e Cosméticos S.A.

CNPJ/MF: 09.428.473/0001-69
Demonstrações Financeiras em 31 dezembro de 2016 e de 2015
Balanços Patrimoniais
2.016
2.015 Balanços Patrimoniais
2.016
2.015
Ativo
61.180.730,29 58.492.764,68 Passivo
61.180.730,29 58.492.764,68
Ativo Circulante
28.933.791,94 27.886.002,86 Passivo Circulante
16.613.259,91 10.895.091,22
Disponível
292.944,50 994.704,58 Exigível
16.613.259,91 10.895.091,22
Caixa, Bancos e Aplicações
292.944,50 994.704,58 Emprestimos Bancarios
4.711.921,36 9.129.004,17
Créditos
2.194.302,30 2.252.257,95 Fornecedores
913.106,80 1.324.176,41
Clientes
120.737,95 313.553,49 Obrigações Tributárias e Fiscais
303.993,93 441.910,64
Outros Créditos
1.273.202,77 1.273.202,77 Obrigações com 3os
10.684.237,82
Contas Correntes
800.361,58 665.501,69 Passivo não Circulante
28.693.706,03 29.040.746,87
Estoques-Imóveis/Terreno
20.853.764,09 20.845.671,48 Adtos para Futuro Aum Capital-Proprios15.686.029,48 9.607.332,00
Imoveis para Venda
20.853.764,09 20.845.671,48 Emprestimos Bancarios
4.507.676,55 10.933.414,87
Despesas Antecipadas
5.592.781,05 3.793.368,85 Debentures DLDR
8.500.000,00 8.500.000,00
Despesas a Apropriar
5.592.781,05 3.793.368,85 Patrimônio Líquido
15.873.764,35 18.556.926,59
Ativo não Circulante
32.246.938,35 30.606.761,82 Capital Social
7.207.522,00 7.207.522,00
Investimentos
31.375.704,74 29.136.019,27 Outras Reservas
1.123.206,00 1.123.206,00
Investimentos Societários
31.375.704,74 29.136.019,27 Resultados Acumulados
10.235.012,91 10.269.489,96
Imobilizado
871.233,61 1.470.742,55 Resultado do Periodo
998.710,92 4.355.447,77
Imobilizado Líquido
871.233,61 1.470.742,55 Dividendos Distribuidos
(3.690.687,48) (4.398.739,14)
Resultado do Exercício
2.016
2.015 Demonstração de Fluxo de Caixa
2.016
2.015
Receita Bruta Operacional
11.603.095,52 10.908.650,64 Lucro Liquido do exercício
998.710,92 4.355.447,77
Deduções da Receita Bruta
(2.173.396,38) (2.071.635,99) (+) Aumento de Fornecedores
(411.069,61) (454.561,35)
Resultado Bruto
9.429.699,14 8.837.014,65 (+) Aumento de Obrigações Sociais
(4.811,89)
Despesas com Pessoal
(641.224,91) (812.400,63) (+) Aumento de Obrigações fiscais
(137.916,71) 234.042,37
Despesas Administrativas
(1.399.508,82) (1.004.958,40) (+) Aumento Outros Valores a Pagar
- (222.881,50)
Despesas Tributárias
(319.363,26) (445.733,88) (-) Aumento Outros Creditos
57.955,65 (498.808,36)
Depreciações
(599.508,94) (246.887,00) (-) Aumento Despesas Antecipadas
(1.799.412,20) 3.674.845,49
Despesas (-) Receitas Financeiras
(5.471.382,29) (1.971.586,97) (-) Imóveis para venda
(8.092,61)
Resultado do Exercício
998.710,92 4.355.447,77 (+) Depreciação no Periodo
599.508,94 246.887,00
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(+) Aumento de Obrigações com 3os 10.684.237,82
Histórico
Capital
Reservas Resultados
Total (+) Ajustes do Resultado Anteriores
8.814,32
Saldo
(+) Retirada de sócio
(3.690.687,48) (4.398.739,14)
31/12/15 7.207.522,00 1.123.206,00 10.235.012,91 18.565.740,91 Atividade Operacional
6.302.049,04 2.931.420,39
Resultado do Periodo - 998.710,92 998.710,92 (+) Adtos para Aporte de Capital Social (347.040,84) 23.743.822,87
Dividendos Pagos
(+) Financiamentos Realizados
(4.417.082,81) (19.993.243,89)
no Periodo
- (3.690.687,48) (3.690.687,48) (-) Investimentos no Periodo
(2.239.685,47) (8.877.250,76)
Saldo
Atividade de Investimento
(7.003.809,12) (5.126.671,78)
31/12/16 7.207.522,00 1.123.206,00 7.543.036,35 15.873.764,35 Caixa Gerado no Periodo
(701.760,08) (2.195.251,39)
(+) Saldo anterior de caixa ou equivalente 994.704,58 3.189.955,97
Roberto de Abreu Pereira - Diretor
Dilson Servidone - Contador CRC 1SP127800/O-0
Saldo Atual de Caixa ou Equivalente 292.944,50 994.704,58

CNPJ 11.325.716/0001-85 - NIRE 35.300.388.178
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas da SITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”)
convocados por seu Presidente do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia,
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 19 de junho de 2017,
às 09:30h, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.601, 5º andar,
CEP 01452-000, para analisar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: a)
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, as quais foram devidamente publicadas no
“Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “O Dia” em edições de 17 de março de 2017, às folhas. 141 e
18, respectivamente; e b) Proposta da administração para a destinação do resultado econômico da Companhia
auferido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016. Em Assembleia Geral Extraordinária: c) Tendo
em vista a atual necessidade de caixa da Companhia, o aumento do capital social da Companhia no valor de,
pelo menos, R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), mediante a emissão de novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal na proporção das classes de ações atualmente existentes, com preço de
emissão a ser definido na forma da lei aplicável, após discussão e deliberação pelos acionistas presentes
considerando (i) a perspectiva de rentabilidade da Companhia; (ii) o valor do patrimônio liquido da ação da
Companhia; e (iii) o histórico de transferência de ações da Companhia entre os acionistas. Instruções Gerais:
(i) Os documentos referentes aos itens da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a que
se refere o presente Edital de Convocação encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia; e
(ii) Solicita-se que todos os acionistas enviem os documentos comprobatórios de representação com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para comprovação
da legitimidade da representação exercida, sendo que aos acionistas que se fizerem representar por meio de
procurador, solicitamos também o envio do instrumento de mandato para referida comprovação. São Paulo, 08 de
junho de 2017. João Antonio Zogbi Filho - Presidente do Conselho de Administração

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
EDISIO DIAMANTINO NUNES JÚNIOR, brasileiro, casado, corretor de seguros, nascido em 17/02/1970, RG nº 30347858-6 SSP/BA, CPF/
MF nº 692.703.765- 91 e registrado na SUSEP nº 10.041048-9, domiciliado na Rua Parati nº 135, apartamento 402 D - Bairro Alphaville,
3ALVADOR"! NACONDI¼»OATUALDESÆCIOCOMPARTICIPA¼»OQUALIlCADA PORINTERM½DIODOPRESENTEINSTRUMENTODECLARA: 1. Sua intenção
de adquirir 60.000 quotas da BRIB CORRETORA DE RESSEGURO LTDA., sediada na Rua Gilberto Sabino 215, 13º Andar, Pinheiros, SP, CNPJ/
MF nº 12.651.299/0001-23 cujos Atos Constitutivos encontram-se arquivados na Junta Comercial de São Paulo NIRE 35.224.753.711. 2. A
inexistência de restrições que possam afetar a sua reputação, conforme item VI do artigo 5º da Resolução CNSP 166/2007; e 3. Esclarece
que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais impugnações a presente declaração deverão ser comunicadas diretamente
à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, Avenida Presidente Vargas, 730, 9º andar – RJ, no prazo estejam devidamente
IDENTIlCADOS ACOMPANHADODADOCUMENTA¼»OCOMPROBATÆRIA OBSERVADOQUEOS DECLARANTES PODER¶»O NAFORMADALEGISLA¼»OEM
vigor, ter direito a vista do respectivo processo. Denominação social: BRIB CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA. Local e sede: Rua Gilberto
3ABINO!NDAR 0INHEIROS 300ATRIMÇNIOLÁQUIDOERADE2 #OMPOSI¼»OSOCIET¶RIASócios – Nº de
cotas – R$ - %: EDISIO: 40.000; R$40.000,00; 40%. PROMOVE: 20.000; R$ 20.000,00; 20%. LASRY/Incorporada por BR Insurance: 10.000;
R$10.000,00; 10%. MEGLER B.I Incorporada por BR Insurance: 10.000; R$10.000,00; 10%; BR Insurance 20.000; R$ 20.000,00; 20%.
4OTAL2 /BJETO3OCIAL!3OCIEDADETEMPOROBJETOSOCIALAATUA¼»OCOMOINTERMEDI¶RIANACONTRATA¼»ODE
RESSEGUROSERETROCESSÊESEAPRESTA¼»ODESERVI¼OST½CNICOSEDECONSULTORIA RELACIONADOS¹CONTRATA¼»OEESTRUTURA¼»ODEPROGRAMAS
de resseguros e gerenciamento de riscos. Controladores: EDISIO DIAMANTINO NUNES JÚNIOR, brasileiro, casado, corretor de seguros,
nascido em 17/02/1970, RG nº 30347858-6 SSP/BA, CPF/MF nº 692.703.765-91 e registrado na SUSEP nº 10.041048-9, domiciliado na
Rua Parati nº 135, apartamento 402 D - Bairro Alphaville, Salvador/BA; PROMOVE CORRETORA DE SEGUROS LTDA SOCIEDADEEMPRES¶RIA
limitada com sede na Alameda Santos, nº 1787, 13º andar Parte, Cerqueira Cesar, SP, CNPJ/MF nº 01.132.485/0001-30 e registrada na
SUSEP nº 059626.1.02861-84; BR INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS S/A (nova denominação de Brasil Insurance Participações e
Administração S/A), CNPJ/MF nº 11.721.921/0001-60, registrada na JUCESP NIRE nº 35.300.442.377, com sede na Rua Gilberto Sabino
215, 13º Andar, Pinheiros, SP. SP,12/06/2017. EDISIO DIAMANTINO NUNES JÚNIOR.

São Paulo, 10, 11 e 12 de junho de 2017

Processo 1009922-83.2016.8.26.0100 - Consignação em Pagamento - Obrigações - Ana Carolina da Silva e outro
- EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1009922-83.2016.8.26.0100. Classe: Assunto: Consignação Em Pagamento
- Obrigações. Requerente: Ana Carolina da Silva e outro. Requerido: Neil Canizares Veiga Catalão Simões. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1009922-83.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc.FAZ
SABER a(o) Neil Canizares Veiga Catalão Simões, Rua Servidão Jaborandi, 960, Fundos, Casa 3, Campeche - CEP
88065-035, Florianopolis-SC, CPF 162.640.528-09, RG 20.912.949, Divorciado, Brasileiro, Empresário, que lhe foi
proposta uma ação de Consignação Em Pagamento por parte de Ana Carolina da Silva e outro, objetivando rescindir
a locação do imóvel de propriedade do Requerido situado na Rua Martinico Prado nº 159, Aptº 123, Vila Buarque,
CEP 01224-010 na cidade de São Paulo/SP e receberem o valor da caução de volta, devidamente atualizado.
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, após o prazo supra,
ofereça resposta sob as penas da lei. Ficando advertido que, em caso de revelia será nomeado curador. Será o
presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de
junho de 2017.
09 e 10/06
Edital de Intimação. Prazo 20 dias Cumprimento de Sentença (0042321-83.2010.8.26.0007) O Dr. Antonio
Marcelo Cunzolo Rimola, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional VII - Itaquera/SP, na forma
da Lei, etc... Faz Saber a SEVERINO ANTONIO BARBOSA, CPF 911.242.478-15 e s/m JAIRA DOMICIANO
BARBOSA, CPF 116.364.218- 57 que o HSBC Bank Brasil SA Banco Múltiplo, ajuizou-lhe, bem como a
Montec Indústria e Comércio de Calderaria Ltda EPP, CNPJ 00.818.432/0001-04, Ação de Cobrança, julgada
procedente e ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando o coexecutado e seu cônjuge em lugar
ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO, por EDITAL, da penhora que recaiu sobre 50% que o coexecutado
Severino possui no terreno situado na Rua Barros Penteado, antiga Rua oito, esquina com a Rua do Bexiga,
antiga rua vinte e dois, constituído pelo lote 01 da quadra 16, do loteamento denominado Jardim Iguatemi, no
Distrito de Guaianazes. Registrado no 7º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo matricula nº 64.779,
do qual foi nomeado depositário o coexecutado supra qualificado, não podendo abrir mão do bem sem expressa
autorização do Juízo, observadas as consequências do descumprimento das obrigações inerentes, para que
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam, caso queira, impugnação à penhora, na ausência dos quais
prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. NADA MAIS. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, 17 de fevereiro de 2016.
09 e 10/06

JORNAL “ O DIA ’ 09 e 10 / 06 / 2017

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0105634-59.2012.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Antonio
Boscaro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANGELA MIRELA GEBRAN ME, CNPJ 06.183.028/0001-98,
na pessoa de seu representante legal e ANGELA MIRELA GEBRAN, CPF 885.875.092-68, que o HSBC
Bank Brasil S/A Banco Múltiplo ajuizou-lhes Ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de
R$27.058,82, atualizado até 07/01/2012, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 02230753878, firmado em
30/09/2010. Estando os executados em lugar ignorado e incerto, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que
em 03 dias, paguem o débito atualizado, acrescido de juros e demais cominações contratuais, quando então
a verba honorária que foi fixada em 10% sobre o valor em execução, será reduzida pela metade e querendo
ofereçam embargos no prazo de 15 dias, facultando-lhes nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, requerer que o pagamento
restante seja feito em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, prazos
estes que começarão a fluir, após os 20 dias supra. Não sendo apresentados embargos à execução, os
executados serão considerados reveis, sendo-lhes nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20
de abril de 2017.
09 e 10/06
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1089773-45.2014.8.26.0100 Classe: Assunto: Monitória - Compra
e Venda Requerente: Uniland Comercial Ltda. Requerido: CAFE COM HISTORIAS COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA . EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 108977345.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Flavia Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CAFÉ COM HISTORIAS COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 02.192.923/0001-18, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de
Uniland Comercial Ltda., para cobrança da quantia de R$ 974,33, referente ao não pagamento do Título.
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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague o débito (acrescido de 5% de honorários advocatícios e isenção de custas) ou ofereça
embargos. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. 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 maio de 2017.
09 e 10/06
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1011828-82.2014.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Condomínio em Edifício Requerente: Condomínio Paulistânia Bosque Residencial Requerido:
SOCIEDADE PAULISTA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPECUÁRIOS – SOMEMA
LTDA . EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011828-82.2014.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme
Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SOCIEDADE PAULISTA DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E AGROPECUÁRIOS – SOMEMA LTDA, CNPJ 55.790.786/0001-80, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum por CONDOMÍNIO PAULISTANIA BOSQUE RESIDENCIAL, objetivando
o recebimento da quantia de R$ 41.792,44 referente ao débito condominial do apartamento nº 204 – bloco 3
“Torre Mirante, localizado na Rua Pensilvânia, 114. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste
o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 24 de maio de 2017.
09 e 10/06
EDITAL DE CITAÇÃO Processo nº: 0048432-95.2010.8.26.0100 Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião
Ordinária Requerente: Eloy Andrade do Nascimento e outro EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0048432-95.2010.8.26.0100 (USUC 1060) O(A)
Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s)
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Eloy Andrade do Nascimento e outra ajuiz(ou)(aram) ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Alfredo Costa, nº 466 Distrito Itaquera - São Paulo - SP, com área de 109,23m², contribuinte nº 114.353.0029-6, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem
o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
09 e 10/06
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002302-51.2015.8.26.0004 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin
Fiore Basso, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MULTIELÉTRICA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA., (CNPJ/MF nº 08.709.272/0001-77) que ESTRIBOPEÇAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA AUTOS LTDA lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$
1.414,68, referente ao não das duplicatas. Estando a executada 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, 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, em caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
09 e 10/06
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº: 0158612-13.2012.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento Comum
- Rescisão / Resolução Requerente: Prime Rent A Car Locadora Ltda e outros Requerido: American Master
Franqueadora S.A. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0158612-13.2012.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leila
Hassem da Ponte, na forma da Lei, etc. Faz saber a AMERICAN MASTER FRANQUEADORA S.A., (CNPJ/
MF 47.411.038/0001-10) sob o nº 47.411.038/0001-10, que PRIME RENT A CAR LOCADORA LTDA lhe
ajuizou uma AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA c.c. OBRIGAÇÃO DE
FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA
TUTELA, objetivando julgar procedente o pedido formulado na presente ação, para rescindir o presente
contrato; declarar a inexistência de dívidas, confirmando a tutela parcialmente antecipada; condenar a Requerida
na devolução de todas as despesas realizadas em função do contrato rescindido i) R$ 150.000,00, referentes
a restituição de valores gastos com a aquisição da franquia, haja visto ter sido enganada pela Requerida; ii)
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelos Autores no valor de R$ 50.000,00; iii) pagamento
de royalties indevidamente pagos pelos Autores no valor R$ 4.875,00, tudo devidamente acrescidos de juros
e correção monetária, bem com todas as cominações pedidas na inicial. Estando a ré em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir
os 20 dias supra, não sendo contestada a ação, caso em que será nomeado curador especial em caso de
revelia.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de maio de 2017.
09 e 10/06

Inflação deve cair
com redução de
preços de
combustíveis, diz
presidente do BC
A redução dos preços de combustíveis e a volta da bandeira
verde nos preços da energia elétrica devem reduzir a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
em 0,3 ponto percentual neste mês.
A estimativa é do presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn,
que participou de café da manhã promovido na sexta-feira (9) pela
Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB), em São Paulo.
Entretanto, Goldfajn disse que “essas oscilações pontuais não
têm implicação relevante” para as decisões sobre a taxa básica de
juros, a Selic. O presidente do BC reforçou que uma redução moderada no ritmo de cortes na Selic é adequada.
Na última terça-feira, na ata do Comitê de Política Monetária
(Copom), responsável por definir a Selic, o BC já deu a sinalização
de que diminuirá o ritmo de cortes. No dia 31 de maio, o Copom
reduziu a Selic em 1 ponto percentual para 10,25% ao ano.
Projeções de inflação
Segundo Goldfajn, com projeções de inflação em torno da meta
para 2018 e um pouco abaixo em 2017 e “elevado grau de ociosidade
na economia, o cenário prescreve a continuidade do ciclo” de cortes
da Selic, já considerando os atuais riscos. A meta de inflação é 4,5%
com limite inferior em 3%.
Goldfajjn disse que a crise política aumentou a incerteza dos
agentes econômicos “quanto à velocidade de adoção das reformas
e de ajustes na economia”.
“Mas a economia brasileira apresenta hoje uma maior capacidade de absorver eventual revés, devido à situação mais robusta de
seu balanço de pagamentos e ao progresso no processo
desinflacionário e na ancoragem das expectativas”, afirmou.
“A atividade econômica dá sinais de estabilização no curto prazo e perspectiva de recuperação, mas a retomada da economia pode
ser mais ou menos demorada e gradual do que a antecipada. A manutenção, por tempo prolongado de níveis de incerteza elevados
sobre a evolução do processo de reformas e ajustes na economia,
pode ter impacto negativo sobre a atividade econômica”, finalizou.
(Agencia Brasil)

