
São Paulo, quarta-feira, 28 de junho de 2017 Página 5Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

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 EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA. 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,  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.

PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 28/06/2017 HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-SÃO
PAULO/SP

Contrato: 8.0347.0053245-3 - SED: EG0177/14 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): FERNANDO DE SOUZA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, TÉCNICO
B, CPF: 132.846.748-10, RG: 19.538.768-SP Imóvel sito à: RUA AUGUSTO AMBROS,
Nº 50, AP 01, NO TÉRREO DO BLOCO I, CONJUNTO RESIDENCIAL PENHA DE
FRANÇA I, NO 41º SUBDISTRITO CANGAÍBA - SÃO PAULO/SP. Descrição: Contendo
a área útil de 54,4950m2, a área comum de 42,2432m2, com a área total de 96,7382m2,
correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno de 0,57705%; cabendo-lhe o direito ao
uso de uma vaga descoberta em local indeterminado na garagem localizada no térreo.

São Paulo, 09/06/2017.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial

09/06/2017 - 19/06/2017 - 28/06/2017

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0604013-88.2008.8.26.0009O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabiana Pereira
Ragazzi, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a Roseli Alves Simões, R Maestro Tom Jobim, 85, apto. 91, VILA
ANALIA FRANCO - CEP 03337-040, São Paulo-SP, CPF 069.207.598-45, RG 14739227 e José Carlos
Simões, Rua Tom Jobim, 85, apto 91, Jardim Anália Franco - CEP 03337-040, São Paulo-SP, CPF 084.725.228-
06, RG 16689921-5, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Elisangela
Cyrillo, alegando em síntese: que é credora da quantia de R$ 110.629,01, referente ao não pagamento do
contrato de prestação de serviços advocatícios. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento
restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de junho de 2017.    28 e 29/06

7ªVara Cível-Fórum Regional II Santo Amaro-Comarca de São Paulo EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO 20 (VINTE DIAS)-Processo 
nº 1018211-71.2017.8.26.0002. O(A) Doutor(a) Adriana Borges de Carvalho, MM Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível do Fórum 
Regional II - Santo Amaro e Ibirapuera, do Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a COOPER-TUR TRANSPORTE 
TURISMO FRETAMENTO AGUIA LOCADORA LTDA EPP, CNPJ 04.933.741/0001-86, na pessoa do seu representante legal e 
OSVALDO FERREIRA DE SOUZA, RG 11.218.948, CPF 004.074.918-56, que lhes foi proposta uma ação de Obrigação de 
fazer, requerida por ROBERTO RODRIGUES e SANDRA PINHO DA SILVA, constando da inicial que os autores juntamente com 
outros sócios retiraram-se da sociedade em 13/02/2012, assinando a devida alteração contratual, tendo restado infrutíferas as 
tentativas para que fosse levada a registro junto ao órgão competente . Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias, decorridos os 20 (vinte) dias supramencionados, conteste a ação, 
sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital afixado no local de costume e publicado pela imprensa na forma da lei. NADA MAIS.               [27,28] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0110479-79.2008.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) Oscar Ferreira Neto, CPF 392.700.097-34, que por este Juízo, tramita de uma ação de Monitória, ora em fase
de cumprimento de sentença, ajuizada por HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, procedeu-se a penhora sobre a quantia
bloqueada judicialmente em sua conta bancária, no montante de R$ 19.336,87 (16/11/2015). Encontrando-se o executado 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 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se nos termos do §3º, artigo 854, do NCPC. Na ausência de manifestação, converter-
se-à o valor em penhora (artigo 854, § 5º, NCPC) e prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

                            JORNAL “ O DIA ”     27 e 28 / 06 / 2017

27 e 28/06

Processo 1008600-28.2016.8.26.0100 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Material - BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A - EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1008600-28.2016.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Indenização por Dano Material. Requerente:BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Requerido: Teixeira Mello
Crédito e Financiamento Ltda. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (vinte) DIAS. PROCESSO Nº 1008600-
28.2016.8.26.0100. 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) Teixeira Mello Crédito e Financiamento Ltda., AVENIDA JUCUI, 638,
CONJUNTO 402, CENTRO - CEP 90810-150, Porto Alegre-RS, CNPJ 03.681.451/0001-20, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum por parte de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, objetivando que o réu APRESENTE
CONTESTAÇÃO, INDICANDO AS PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR, DOS FATOS ADUZIDOS NA INICIAL, QUAIS
SEJAM, conforme se verifica dos documentos extraídos de processos trabalhistas anexos à inicial, a Ré prestava serviços
de mão de obra temporária para atendimento CENSO DE INSS para o Autor. Em decorrência da referida prestação de
serviços, diversos funcionários contratados pela Ré, ao serem desligados, propuseram ações trabalhistas tanto contra a
Ré quanto contra o Autor. Regularmente processadas as ações judiciais em comento, o Banco Autor foi condenado ao
pagamento das dívidas que eram de responsabilidade exclusiva da Ré, nos termos do contrato de prestação de serviços
firmado entre as Partes. O Autor procedeu aos depósitos judiciais e pagamento de guias de condenação das quantias que
lhe foram impostas, valor que, conforme os comprovantes colacionados nos autos, alcançou o montante de R$ 512.505,67
(quinhentos e doze mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e sete centavos). Tem se, portanto, que o Autor foi impelido
a efetuar pagamentos decorrente de ações trabalhistas movidas pelos funcionários da Ré, sendo que tais dívidas eram
de sua exclusiva responsabilidade, devendo a Ré ressarcir o Autor dos referidos pagamentos, mas, a despeito de a Ré
ter sido devidamente instada a tanto, quedou se inerte, motivando o ajuizamento da presente demanda. FICA O REQUE-
RIDO CIENTE DE QUE O PRAZO PARA CONTESTAR, QUERENDO, É DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA
PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL E QUE NÃO SENDO CONTESTADA A AÇÃO, PRESUMIRÃO ACEITOS COMO VERDADEI-
ROS OS FATOS ARTICULADOS PELO AUTOR NA INICIAL (CPC, ART. 344). E, para que no futuro ninguém possa alegar
ignorância, expediu se o presente edital, que será publicado, tendo sido afixado uma via no Átrio do Fórum local, nos termos
da lei. Dando lhe ciência de que não sendo contestada PRESUMIR-SE-ÃO ACEITOS PELO RÉU, como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor, conforme preconiza o artigo 307 do Código de Processo Civil. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 22 de junho de 2017.

                  JORNAL “ O DIA ”    27 e 28 / 06 / 2017

27 e 28/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1103709-06.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc.FAZ SABER nos 
autos de Notificação, requerida por Condominio Edificio Colombia, foi deferida a NOTIFICAÇÃO do Espólio de Ludovina de Jesus 
Escobar, na pessoa seu único herdeiro Sérgio Guimarães Pereira Júnior, RG. 11.292.697/SP e CPF nº 026.345.338-90 bem 
como George Antonio Hennel, RG. 0831707-0/SP e CPF nº 004.260.568-76 para que no prazo de 15 dias, dê inicio à imediata 
recuperação da Laje de Cobertura da Loja 1, à rua Vergueiro 259, e estabeleça prazo para que seja executado, garantindo a 
estabilidade da edificação,sob pena de lhe ser interposta Ação Judicial, e incorrer multa cominatória no valor de 200 UFESPs/dia, 
e ainda responder pelos danos que possam vir a ser causados ao condomínio e/ou moradores. Decorrido o prazo de 48 hs, na 
forma do art. 872 do CPC, os autos serão entregues ao requerente. E para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro 
não aleguem ignorância expede-se edital, que será afixado e publicado na forma da lei. 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 junho de 2017.      [27,28] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1086567- 
57.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio de Olga Maluf Nicolau, por seu inv. Ricardo 
Nicolau, José Inácio Ferrara e s/m Miriam Nicolau Ferrara, José Nicolau, Ricardo Nicolau e s/m Alcione Domite Nicolau, Antonio 
Jorge Maluf e s/m Alice Diab Jorge Maluf, Alan Aguiar Gottsfritz, Espólio de Antonio Jorge Maluf por seu inven. Jorge Name Maluf 
Neto, Miriam Nicolau Ferrera, réus ausentes incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Adriano Roberto Martins e outra ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Rua Desembargador Ewelson Soares Pinto, 11, nesta Capital, 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.                                                             [27,28] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0107884-13.2008.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma
da Lei, FAZ SABER a(o) Mario Silva Stecconi, CPF nº 039. 239.978-41, que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de
Busca e Apreensão, objetivando a retomada dos bens: a) 01 Maq. Torno automático tipo TAV 50 nº de série 03.88
nº 826, Nota Fiscal 164 - Marca PBC Ltda; b) 01 Maq de Cortar Magueiras c/ disco de corte embutido 220 VLTS Trif
Modelo MCM 3400 nº de série 038-5; c) 01 Maq. Torno revólver; d) 01 Maq. Torno revolver 6073; e) 01 Maq. Torno
automático; f) 01 Maq. Torno automático Miniclave 50; g) 01 veículo Saveiro CL 1.6 MI, ano/modelo 1998/1999, cor
prata, Placa CRB-3586, Renavam nº 713701820 e Chassi nº 9BWZZZ376WPO39118, ação esta convertida em
DEPÓSITO. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

                           JORNAL “ O DIA ”    27 e 28 / 06 / 2017

27 e 28/06

7ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP.
Edital Citação Processo Digital 1015109.78.2016-8-26-0001Assunto Procedimento Comum Indenização por
Dano Materiais Requente Waldeci da Silva Requerido U.One Comercio de Moveis e Utilidades Ltda Me e
outro Edital de Citação prazo de 20 Dias Processo 1015109.78.2016.8.26.0001 O MM Juiz de Diareito da 7ª
Vara Civel do Foro Regional I Santana/SP O Dr.Marcus Vinicius Rios Gonçalves na forma da Lei,etc Faz
Saber a U.One Comercio de Moveis e Utilidaddes Ltda CNPJ/MF 14.178.312/0001-02 e a Eugenia Mobile
Planejados Ltda CNPJ/MF 19.469.566/0001-95 que lhe foi proposta uma ação Ordinaria de Rescisão Contratual
com Devolução de Valores pagos cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais nº
1015109.78.2016.8.26.0001- por parte de Waldeci da Silva CPF/MF sob nº 085.554.178-48 requerida a
rescisão do Contrato avençado bem como o pagamento do valor atualizado de R$ 88.855,00 (Janeiro/2016)
referente ao descumprimento do Contrato de Moveis Planejados descrito na exordial.Encontrando-se as rés
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 presente edital apresentarem defesa (Contestação)
sob pena de revelia com a presunção da veracidade da matéria fática apresentada na Petição inicial.no não
oferecimento de defesa (contestação) Será nomeado curador especial.Será o edital afixado e publicado na
forma da Lei.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,23 de Fevereiro de 2017. 28 e 29/06

CONNECTMED-CRC CONSULTORIA,
ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA.

CNPJ/MF nº 03.523.778/0001-73 - NIRE 35.216.042.126
60ª Alteração do Contrato Social

Pelo presente instrumento particular, Qualicorp S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Doutor Plínio Barreto, nº 365 (parte), Bela Vista, CEP 01313-020, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.992.680/0001-93, com seus atos constitutivos 
devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.379.560, neste ato representada 
nos termos do seu Estatuto Social pelos seus Diretores, Sr. Jose Seripieri Filho, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 11.606.666 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 106.922.508-83 e Sra. Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho, 
brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 2.487.626-72 (SSP/BA) e inscrita no CPF/MF sob o nº 387.797.575.53, 
ambos com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 365 (parte), Bela Vista, CEP 
01313-020 (“Qualicorp S.A.”); e Qualicorp Administração e Serviços Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Barueri, 
Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, 512, Salas 1603, 1703, 1803 e 1903, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, CEP: 06.455-030, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.609.855/0001-02, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 
35.217.204.171, neste ato representada pelos seus Diretores, Sra. Rosangela Martins de Souza, brasileira, casada, contadora, portadora da 
cédula de identidade RG nº 16.462.715-7 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 077.789.578-17 e Sra. Grace Cury de Almeida Gonçalves 
Tourinho, acima qualificada, ambas com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 
365 (parte), Bela Vista, CEP 01313-020 (“Qualicorp Administração”), únicas sócias da CONNECTMED-CRC Consultoria, Administração e 
Tecnologia em Saúde Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, nº 512, 
Salas 1701, 1801, 1901, 2001, 2002, 2003 e 2004, Condomínio Evolution, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06.455-030, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 03.523.778/0001-73, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.216.042.126 
e com sua última alteração contratual em fase de registro no mesmo órgão (“Sociedade”), Resolvem alterar o Contrato Social da Sociedade, de 
acordo com os seguintes termos e condições: 1. Alteração do Capital Social: 1.1. As sócias declaram que, nesta data, o capital social da 
Sociedade encontra-se totalmente integralizado. 1.2. Resolvem as sócias aumentar o capital social da Sociedade de R$ 130.618.954,89 (cento 
e trinta milhões, seiscentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) para R$ 142.863.954,89 (cento e 
quarenta e dois milhões, oitocentos e sessenta e três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), um aumento, portanto, 
de R$12.245.000,00 (doze milhões, duzentos e quarenta e cinco mil reais) mediante a emissão de 1.224.500.000 (um bilhão, duzentos e vinte 
e quatro milhões e quinhentas mil) novas quotas, no valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) cada uma, totalmente subscritas e 
integralizadas, neste ato, pela sócia Qualicorp S.A., mediante capitalização de recursos repassados à Sociedade pela sócia Qualicorp S.A., a 
título de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC). 1.3. Tendo em vista a deliberação acima, as sócias decidem alterar a Cláusula 
Quinta do Contrato Social da Sociedade, a qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Cláusula 5ª - O capital social da Sociedade, 
totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 142.863.954,89 (cento e quarenta e dois milhões, oitocentos e 
sessenta e três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), dividido em 14.286.395.489 (quatorze bilhões, duzentos 
e oitenta e seis milhões, trezentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e oitenta e nove) quotas, no valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de 
real) cada uma, divididas entre as sócias da seguinte forma: Sócio - Nº de Quotas - Valor (R$): Qualicorp S.A. - 14.286.395.488 - 142.863.954,88; 
Qualicorp Administração e Serviços Ltda. - 1 - 0,01 - Total - 14.286.395.489 - 142.863.954,89. Parágrafo 1º - A responsabilidade de cada sócio 
é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Parágrafo 2º - Cada quota confere 
a seu titular o direito a 01 (um) voto nas deliberações sociais, as quais serão tomadas por maioria dos votos, salvo quórum específico previsto 
na legislação em vigor.” São Paulo, 31 de março de 2017. Qualicorp S.A. - Por: Jose Seripieri Filho e Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho 
- Cargo: Diretores: Qualicorp Administração e Serviços Ltda. Por: Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho e Rosangela Martins de Souza 
- Cargo: Diretores. JUCESP nº 280/201/17-5 em 19/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

F. Mota Participações S/A
CNPJ nº 55.663.710/0001-93 - NIRE nº 35.300.364.082

Ata de Assembleia Geral Ordinária 
Data, Hora e Local: Aos 28/04/2017, às 14:00 horas, na sede social da F. Mota Participações S/A, na Rua Libero Badaró, 377 - 24º andar - 
conjunto 2.407 parte, na Cidade de São Paulo/SP. Presença: Compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de Presença os acionistas 
da Companhia, representando a totalidade do capital votante. Convocação: Dispensada na forma do artigo 124 § 4º da Lei nº 6.404/76, 
considerando estarem presentes todos os acionistas da sociedade. Composição da Mesa: Presidente: o acionista Fernando Rodrigues 
Mota; Secretária: a acionista Maria de Lourdes Gomes Mota. Ordem do Dia: a) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social; c) Fixar a remuneração 
anual global dos administradores; e d) Reeleger os membros da Diretoria. Deliberações: Foram aprovados por unanimidade dos presentes: 
a) Aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e demais Demonstrações Contábeis, relativas ao 
exercício social encerrado em 31/12/2016, que foram enviados aos acionistas em 31/03/2017 e foram publicados nos jornais “O Dia”, na página 
18 e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, na página 97, ambas, no dia 25/04/2017, b) Aprovada a destinação do lucro apurado no exercício 
social encerrado em 31/12/2016 no valor de 2.522.785,96 (Dois milhões, quinhentos e vinte e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e 
noventa e seis centavos) conforme segue: i) Reserva Legal: R$ 126.139,30 (cento e vinte e seis mil, cento e trinta e nove reais e trinta centavos); 
ii) Retenção de parcela do Lucro Líquido no valor de R$ 1.797.485,00 (hum milhão, setecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e 
cinco reais), para utilização em aumento de capital; iii) Reversão parcial da Provisão para Dividendos mínimos obrigatórios de R$ 599.161,67 
(quinhentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), para Reserva de Retenção de Lucros;  
c) A remuneração anual global da Diretoria, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); d) A reeleição dos membros da Diretoria para 
o mandado de 30/04/2017 a 29/04/2020, Srs. Fernando Rodrigues Mota, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 7.128.046 SSP/SP 
e CPF nº 008.150.207-91, residente e domiciliado na Rua Jose Maria Lisboa, 1186 - 13º andar, Bairro Jardim Paulistano - CEP 01423-100, na Capital 
do Estado de São Paulo, Diretor Presidente; Maria de Lourdes Gomes Mota, brasileiro, casada, professora, RG nº 10.556.695 SSP/SP e 
CPF nº 146.282.658-01, residente e domiciliado na Rua Jose Maria Lisboa, 1186 - 13º andar, Bairro Jardim Paulistano - CEP 01423-100, na Capital 
do Estado de São Paulo, Diretora e José Carlos Gomes Mota, brasileiro, casado pelo regime de separação parcial de bens, advogado, RG nº 
8.118.413 e CPF nº 053.638.398-73, residente e domiciliado na Rua Barão do Triunfo, 1415 - apartamento 31, Bairro Campo Belo - CEP 
04602-005 na Capital do Estado de São Paulo, Diretor. Declaração de Desimpedimento: Declaram, os diretores ora reeleitos, não estarem 
incursos em nenhum dos crimes previsto em lei que os impeçam de exercerem atividade mercantil. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia, lavrando-se a presente no livro próprio que vai assinada pelo Senhor 
Presidente, por mim Secretária, e pelos demais acionistas presentes. São Paulo, 29/04/2017 - a) Presidente: Fernando Rodrigues Mota, 
Secretário: Maria de Lourdes Gomes Mota; Acionistas: Fernando Rodrigues Mota; Maria de Lourdes Gomes Mota; José Carlos Gomes Mota, 
Márcia Gomes Mota Lagrotta e Cláudia Gomes Muszkat. Declaramos para os devidos fins que, a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro 
próprio. São Paulo, 28/04/2017. Fernado Rodrigues Mota - Presidente da Mesa; Maria de Lourdes Gomes Mota - Secretária. JUCESP nº 
265.513/17-0 em 13/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

FBS Construção Civil e Pavimentação S.A. NIRE 35.300.471.121 - CNPJ/MF 66.806.555/0001-33 
Ata de Assembleia Geral Ordinária - Realizada em 15/05/2017

Data, horário e local: Aos 15/05/2017, às 10hs, na sede da Companhia, na Rua Cenno Sbrighi, n° 170, Edifício I, 4° Andar, Água 
Branca, CEP 05036-010, no município de SP/SP. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Convocação: 
Dispensada, nos termos do artigo 124, §4° da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas. Composição 
da mesa: Presidente: Gustavo Assumpção, Secretário: Marco Antonio Salvoni. Ordem do dia: (i) Leitura, discussão e votação das 
contas da administração, demonstrações financeiras e balanço patrimonial, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2016; (ii) 
Destinação do resultado do exercício; e (iii) Outros assuntos de interesse geral. Deliberações: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente 
solicitou ao Sr. Secretário que procedesse a leitura da ordem do dia. Dando início às deliberações, com relação ao item (i) da ordem 
do dia, o Sr. Presidente esclareceu que os documentos previstos no artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 
31/12/2016, inclusive o parecer dos auditores independentes, estavam à disposição dos acionistas na sede da Companhia, tendo 
as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial, sido publicados no DOESP, folhas 30/31, de 12/05/2017 e no jornal O DIA SP, 
folha 7, edição de 12/05/2017. Após leitura dos documentos, os acionistas decidiram aprová-los por unanimidade, ratificando todos 
os atos praticados pela administração. Quanto ao item (ii), os acionistas decidiram destinar o lucro líquido do exercício de 2016 no 
montante de R$7.609.430,00, da seguinte forma: R$380.472,00 para Reserva Legal e o saldo restante, no montante de R$7.228.958,00 
para Reserva de Lucros. Passando ao item. Por fim, quanto ao item (iii) da ordem do dia, “outros assuntos de interesse geral”, foi 
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como não houve manifestação de nenhum dos presentes, o Sr. Presidente 
declarou encerrada a assembleia, determinando a lavratura da presente ata, que depois de redigida, foi lida e aprovada por todos os 
presentes. “A presente é cópia fiel da ata Iavrada no livro próprio” Assinaturas: Gustavo Assumpção - Presidente; Marco Antonio 
Salvoni - Secretário. Acionistas: Turita Participações Ltda. Gustavo Assumpção e Marco Antonio Salvoni; Mgm Locações Ltda. 
Gustavo Assumpção e Marco Antonio Salvoni. JUCESP n° 237.117/17-4 em 25/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
CNPJ/MF n° 07.658.098/0001-18 - NIRE 35.300.382.846

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de Abril de 2017
Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de abril de 2017, às 15:00 horas, na sede social da Qualicorp Administradora de Benefícios 
S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, 512, parte, Alphaville, Centro Industrial 
e Empresarial, CEP: 06.455-030. Mesa: Presidente: Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho; e Secretária: Rosangela Martins de 
Souza. Publicações prévias: Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, 
acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, publicadas no Jornal “O Dia SP” e no  
Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 30 de março de 2017. Foi considerada sanada a não publicação dos anúncios de que trata 
o caput do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), considerando a presença de 
acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme disposto no §4° do artigo 133 da Lei das S.A.. 
Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, face à presença de acionista representando a totalidade do capital social da 
Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei das S.A., conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de 
Acionistas. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores 
Independentes; (ii) a proposta de destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2016, e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; e (iii) a ausência da remuneração global anual dos administradores 
da Companhia para exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2017.  Deliberações: Após exame e discussão acerca dos 
itens constantes da ordem do dia, foram aprovados, sem ressalvas: (i) as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores 
Independentes; (ii) a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, após 
as deduções legais para Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social, correspondente ao montante de R$ 332.392.354,36 
(trezentos e trinta e dois milhões, trezentos e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos) da seguinte 
forma: (a) R$ 16.619.617,72 (dezesseis milhões, seiscentos e dezenove mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e dois centavos) 
para constituição da reserva legal; (b) distribuição de dividendos aos acionistas no montante de R$ 46.943.853,16 (quarenta e seis 
milhões, novecentos e quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos); (c) dividendos antecipados no 
montante de R$ 247.376.816,49 (duzentos e quarenta e sete milhões, trezentos e setenta e seis mil, oitocentos e dezesseis reais e 
quarenta e nove centavos); (d) juros sobre capital próprio já declarados no valor de R$ 21.452.066,99 (vinte e um milhões, quatrocentos 
e cinquenta e dois mil e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos). Fica aprovado que os dividendos ora declarados serão pagos 
até 30 de dezembro de 2017, conforme autorizado pelo artigo 205, § 3º da Lei nº 6.404/76. Ficam, ainda, ratificados (i) os dividendos 
antecipados no ano de 2016 no valor de R$ 247.376.816,49 (duzentos e quarenta e sete milhões, trezentos e setenta e seis mil, 
oitocentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos); e (ii) os juros sobre capital próprio já declarados no valor de R$ 21.452.066,99 
(vinte e um milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos); e (iii) a ausência de fixação 
pela acionista da Companhia, do limite máximo de remuneração global anual para o exercício de 2017, tendo em vista que os 
administradores ora eleitos são remunerados por outras sociedades do mesmo grupo econômico da Companhia, das quais também 
são administradores. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual foi lavrada a 
presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, 
nos termos do Artigo 130, Parágrafo 1º, da Lei das S.A. Assinaturas: Mesa: Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho (Presidente) 
e Rosangela Martins de Souza (Secretária). Acionistas: Qualicorp S.A. por José Seripieri Filho e Grace Cury de Almeida Gonçalves 
Tourinho. A presente é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. São Paulo, 28 de abril de 2017. Rosangela Martins de Souza - Secretária. 
JUCESP nº 258.512/17-9 em 08/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Qualicorp Corretora de Seguros S.A.
CNPJ/MF n° 07.755.207/0001-15 - NIRE 35.300.382.854

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de Abril de 2017
Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de abril de 2017, às 12:00 horas, na sede social da Qualicorp Corretora de Seguros S.A. (“Companhia”), 
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 365 (parte), Bela Vista, CEP 01313-020. Mesa: 
Presidente: Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho; e Secretária: Rosangela Martins de Souza. Publicações prévias: Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos 
Auditores Independentes, publicadas no Jornal “O Dia SP” e no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 04 de abril de 2017. Foi considerada 
sanada a não publicação dos anúncios de que trata o caput do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
S.A.”), considerando a presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme disposto no §4° do artigo 133 
da Lei das S.A.. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, face à presença de acionista representando a totalidade do capital social 
da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei das S.A., conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em  
31 de dezembro de 2016, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) a proposta de destinação 
do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e a distribuição de dividendos aos acionistas da 
Companhia; e (iii) a fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para exercício social a se encerrar 
em 31 de dezembro de 2017. Deliberações: Após exame e discussão acerca dos itens constantes da ordem do dia, foram aprovados, sem 
ressalvas: (i) as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas do 
Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2016, após as deduções legais para Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social, correspondente ao 
montante de R$ 197.340.401,34 (cento e noventa e sete milhões, trezentos e quarenta mil, quatrocentos e um reais e trinta e quatro centavos),  
da seguinte forma: (a) R$ 19.546.085,61 (dezenove milhões, quinhentos e quarenta e seis mil e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos) de 
redução da reserva legal; (b) distribuição de dividendos aos acionistas no montante de R$ 21.313.741,33 (vinte e um milhões, trezentos e treze mil, 
setecentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos); (c) dividendos antecipados no montante de R$ 184.656.552,89 (cento e oitenta e quatro 
milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos); (d) juros sobre capital próprio já declarados 
no valor de R$ 10.916.192,73 (dez milhões, novecentos e dezesseis mil, cento e noventa e dois reais e setenta e três centavos). Fica aprovado que 
os dividendos ora declarados serão pagos até 30 de dezembro de 2017, conforme autorizado pelo artigo 205, § 3º da Lei nº 6.404/76. Ficam, ainda, 
ratificados os dividendos antecipados no ano de 2016 no valor de R$ 184.656.552,89 (cento e oitenta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e 
seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos), e (ii) juros sobre capital próprio já declarados no valor de R$ 10.916.192,73 
(dez milhões, novecentos e dezesseis mil, cento e noventa e dois reais e setenta e três centavos); e (iii) a fixação do limite anual da remuneração 
global dos administradores da Companhia em até R$ 38.464.797,42 (trinta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e 
noventa e sete reais e quarenta e dois centavos) para o exercício social de 2017, conforme a Proposta da Administração. Encerramento:  
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada 
pelos presentes. Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do Artigo 130, Parágrafo 1º, da Lei das S.A. Assinaturas: 
Mesa: Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho (Presidente) e Rosangela Martins de Souza (Secretária). Acionistas: Qualicorp S.A. por José 
Seripieri Filho e Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho. A presente é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2017. 
Rosangela Martins de Souza - Secretária. JUCESP nº 263.566/17-1 em 09/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

SECURITAS GARANTIAS S.A.
CNPJ/MF 04.113.052/0001-25 - NIRE 35.300.180.836

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Aprovação de Protocolos e Justifi cações de 
Incorporação da Finlog Participações S.A. e da Finhealth Participações Ltda. pela Companhia.

Data, Hora, Local: 30.05.2017, às 18hs, na sede social, Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 10º Andar - Conjunto 
102, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: 100% do capital social. Mesa: Presidente: Luis Claudio 
Garcia de Souza; Secretário: Marcos Moretti. Deliberações Aprovadas: 1) A Incorporação, pela Companhia, 
das controladas Finlog Participações S.A., sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, na Rua Doutor Renato 
Paes de Barros, nº 1017, 10º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04530-001, CNPJ/MF nº 20.930.366/0001-77 e JUCESP NIRE 
35.300.480.473, e Finhealth Participações Ltda., com sede em São Paulo/SP, na Rua Iguatemi, nº 151, 22º andar, 
conjunto 222 (parte), CEP 01451-011, CNPJ/MF nº 20.930.695/0001-18 e JUCESP NIRE 35.228.643.961. 2) O Proto-
colo e Justifi cação de Incorporação, fi rmado nesta mesma data, entre esta Companhia, seus acionistas, direto-
res e a sociedade Incorporada, Finlog. O Protocolo e Justifi cação de Incorporação, fi rmado nesta mesma data, 
entre esta Companhia, seus acionistas, diretores e a sociedade Incorporada, Finhealth. 3) A escolha da empresa SpA 
Contadores Especializados S/S Ltda, empresa com reconhecida especialização e capacidade técnica, CNPJ/MF nº 
04.814.807/0001-19, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1572, conjunto 315, Jardim Paulis-
tano, CRC-2SP022231/O-5, como responsável pela elaboração dos Laudos Contábeis de Avaliação referente às incor-
porações da Finlog e da Finhealth pela Companhia. 4) Os Laudos de Avaliação da Finlog e da Finhealth ela-
borados pela empresa especializada SpA, laudos esses elaborados pelo critério de apuração do valor patrimonial con-
tábil, dos ativos e passivos consignados nos Balanços de Incorporação da FINLOG e da Finhealth encerrados em 
30.04.2017. 5) Tendo em vista que a presente Companhia é a única acionista e cotista das sociedades incorporadas, 
FINLOG e Finhealth, não o capital social da Companhia permanece inalterado, sucedendo a Companhia em todos 
os direitos e obrigações das sociedades incorporadas. 6) A Companhia não tem Conselho Fiscal instalado, sendo dis-
pensada a opinião de referido órgão de fi scalização. 7) As acionistas autorizaram a Diretoria a realizar todos os atos 
complementares do registro e publicidade desta Ata, bem como a tomar, com os mais amplos poderes, todas as provi-
dências que se tornarem necessárias para o cumprimento do que fi cou resolvido nesta Assembleia. Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 30.05.2017. Mesa: Presidente: Luis Claudio Garcia de Souza e Secretário: Marcos Moretti; Acio-
nistas: Finvest Finanças e Investimentos S.A.. Marcos Moretti, Márcio Garcia de Souza, Luis Claudio Garcia de Souza. 
JUCESP nº 282.203/17-5 em 21.06.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1052225-20.2013.8.26.0100. O Dr. Guilherme Madeira Dezem, Juiz
de Direito da 44ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Bernardo Braga Ramos de Lúcia (CPF.
107.775.977-05), que HSBC Finance Brasil S/A - Banco Múltiplo lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia
de R$ 15.597,63 (julho de 2013), representada pelo Contrato de Financiamento para Aquisição de Veículos - Auto
Finance ou Crédito Pessoal ou Outras Avenças n° 9220658496. Estando o executado em lugar ignorado, expede-
se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. SP, 07/06/2017.

                        JORNAL ‘ O DIA ”     28 e 29 / 06 / 2017

28 e 29/06

8ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo SP. (Processo nº 1026366-31.2015.8.26.0100) Edital
de Citação Prazo 20 dias. A Dra. Vanessa Ribeiro Mateus, MM.ª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER a Camila Santos Reis Carvalho, brasileira, solteira, comerci-
ante, RG: 41.792.114-7, CPF: 406.483.918-84, que a JL PARTICIPAÇÃO LTDA. ajuizou ação de Execução de Título
Extrajudicial em seu desfavor, por ser credora do valor líquido e certa de R$ 13.859,13, referente ao contrato de
locação comercial do imóvel situado na R. Carlos de Souza Nazaré, nº22, térreo, Box 11, CEP: 01025-000, São Paulo/
SP, conforme docs. anexos nos autos. Estando a Executada em local incerto e não sabido, foi determinada a sua
citação por edital para que, no prazo de 03 dias, efetue o pagamento voluntário ou ofereça embargos à execução
no prazo de 15 dias, ficando ciente de que será nomeado curador especial em caso de revelia, prosseguindo-se com
a execução nos termos dos artigos 824 e seguintes do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei.

                         JORNAL “ O DIA ”     28 e 29 / 06 / 2017

28 e 29/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008428-48.2014.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Álvaro Luiz Valery Mirra, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Promocional Industria e Comercio Display, CNPJ 62.051.933/0001-65, que lhe
foi proposta uma ação de Cobrança de Procedimento Comum por parte de Tim Celular S/A, objetivando a condenação
do Réu no pagamento de R$ 30.675,83 (junho de 2014), acrescida de juros desde a citação, correção monetária,
despesas processuais e honorários advocatícios, decorrente do Contrato de Serviços de Telefonia firmado entre as
partes em dezembro/2006, tendo a requerida deixado de pagar as prestações vencidas entre março/2008 e setembro/
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 20 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.

                           JORNAL ‘ O DIA ”     28 e 29 / 06 / 2017

28 e 29/06

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0039721- 
96.2013.8.26.0100-667/13.] 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) Espólio de Mathilde Aiosi Poor e 
Luiz Poor, pela inv. Wilma Poor Villas Boas, Espólio de Calcedônia Aiosi, pela inv. Wilma Poor Villas Boas, Espólio de 
Salvador Aiosi e Caetana Aiosi,pela inv. Wilma Poor Villas Boas, Espólio de João Aiosi, pela viúva Judith Ferrari Aosi, Jose 

Noriaki Samesima, Eki Watanabe, Danillo Santos Aiosi, Espólio de Wilma Poor Villas Boas, por Mirian Poor Villas Boas da 
Silva,Luiz Poor Junior e s/m Neidi Tereza Nardi Poor,Ligia Mancini e s/m Vitantonio Mancini,Leila Aiosi Muraro e s/m André 
Luiz Muraro, Espólio de Lydia Aiosi Sperandeo, rep. por Tane Amélia Aiosi Sperandeo, Lia Aiosi Joaquim e s/m Floriano 
Otero Joaquim,réus ausentes,incertos,desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 
que MARIA DE LOURDES SETO,Chou Seto,CELIA SATIYO SETO ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,visando titularidade 
de domínio do imóvel localizado na Rua Pascoal Bianco, 33/E, 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.                              [27,28] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009483-03.2013.8.26.0001 A Dra. Simone de Figueiredo Rocha 
Soares, Juíza de Direito da 8ª Vara Cível de Santana/SP Faz saber a Cristiano Augusto Paulo Sousa, CPF 219.917.078-00 e 
Francisca Jarcil Elvia Nomura de Souza, CPF 183.979.648-00, que Domingos Antonio Jeremias ajuizou ação de execução, para 
cobrança de R$ 205.526,60 (mar/2013), referente a débitos de locação do imóvel de propriedade do autor, localizado na Rua 
Paulo Silva Araújo, nº 22, bem como parcelas de IPTU e contas de água e luz vencidas e não pagas pelos executados. Estando 
os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito atualizado, com 
os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresentem embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do 
débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora 
e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da execução. Não sendo contestada a ação, os 
réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital por extrato afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de março de 2017.                                             [28,29] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008969-07.2016.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RAPHAEL MELRO CHEGANÇAS, CPF 407.640.918-32, RG 48.440.863-X, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum por parte de Fundação Armando Alvares Penteado, objetivando a quantia de R$ 22.952,06 (junho
de 2016), referente ao Contrato de Adesão de Prestação de Serviços Educacionais, firmado pelas partes. Estando o requerido em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 26 de junho de 2017.

                        JORNAL ‘ O DIA ”    28 e 29 / 06 / 2017

28 e 29/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. processo nº 
1014989-35.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São 
Paulo,Dr(a).Amanda Eiko Sato,na forma da Lei,etc.Faz saber 
a Tatiane Cristine Feitosa Luz CPF 310.877.578-27, que 
Colégio Dominante Ltda ME ajuizou ação de procedimento 
comum processo nº 1014989-35.2016.8.26.0001, para 
cobrança de R$ 8.051,16(maio/16), referente ao contrato de 
prestação de serviços educacionais, devidamente corrigido e 
acrescido das custas e despesas processuais e honorários 
advocatícios. Estando a ré em lugar incerto, expede-se edital 
de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar 
a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se 
curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 01 de junho de 2017.                                [27,28] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0081839-24.2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Adriana Cardoso dos Reis, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) CELINA MAYUMI OISHI, CPF 060.764.988-70, 
RG 56110106, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Fundação 
Instituto Educacional Dona Michie Akama., para a cobrança 
da quantia de R$ 10.773,58 (outubro/2016), alegando em 
síntese: que firmaram entre si CONTRATO DE PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS referentes aos anos 
de 2004 e 2005, para seu filho menor BRUNO KENZO OISHI 
BATISTA. Estando a executada em lugar ignorado, foi deter-
minada 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, com honorários de 10% reduzidos pela metade 
ou apresente embargos em 15 dias, podendo nesse prazo 
depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo 
em 06 vezes, com juros de 1% ao mês; a INTIMAÇÃO da 
penhora de ativos financeiros bloqueados no valor de R$ 
844,92. Passando a fluir do prazo supra, o prazo de 15 dias 
para opor embargos.Será o presente edital,por extrato,afixa-
do e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 09 de maio de 2017.    [27,28] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0100908-
86.2005.8.26.0100 (USUC 795) 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 João de Moraes Barros;Herdeiros de Fernando 
de Almeida Prado e de Luiza de Moraes Barros de Almeida 
Prado ou Luisa de Almeida Prado, a saber: Luiz Almeida 
Prado,Sergio de Almeida Prado, Flavio de Almeida Prado; 
Manoel de Moraes Barros Netto, Marina de Moraes Barros, 
Osvaldo Sorrini, Manuel dos Santos, Agostinho dos Santos, 
Maria Nunes de Viveiros,réus ausentes,incertos,desconheci-
dos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges,se ca-
sados forem,herdeiros e/ou sucessores,que Oswaldo Brunini 
e Vera Alice Brunini ajuizaram ação de USUCAPIÃO,visando 
a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua 
Miguel Gustavo,nºs 405 e 407,e também na Rua Alessandro 
Allori,nº366,Jd.Primavera,44º Subdistrito-Limão, SP,com área 
de 303,80m²,contribuintes nºs076.367.0011-5 e 076.367.0010-
7,alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze)dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20dias,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.  [28,29] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS expedido nos autos do 
PROC. Nº 1013287-92.2016.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda 
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Danilo Mansano Barioni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS 
INTERESSADOS NA LIDE, QUE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO - CPTM, move 
uma ação Desapropriação por Utilidade Pública/Decreto Lei nº 3.365/1941, contra Jairo de Freitas Santos e sua esposa Elaine de 
Azevedo Freitas, objetivando a área de 85,00m² (terrenos e benfeitorias) concernente a totalidade do imóvel situado à Avenida 
Paulo Guilguer Reimberg, 911, São Paulo-SP, contribuinte nº 178.102.0015-0 e matrícula nº 108.326 do 11º C.R.I., destinado à 

 setembro de 2015. Para 
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 29 de maio de 2017.                                              [28,29] 

Ligue:
* 3258-1822
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Denúncia da PGR tem
como objetivo frear

reforma da Previdência,
diz ministro

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, comentou nesta quarta-
feira, (27) a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) contra o presidente Michel Temer por crime de corrupção
passiva. O ministro afirmou que o Judiciário não quer a reforma da
Previdência por ser uma categoria “privilegiada” e por isso “fez
todos os movimentos possíveis” para atrapalhar a tramitação da
proposta.

 “O Judiciário é a categoria mais privilegiada de todas as catego-
rias dos servidores, evidentemente não quer a reforma da Previdên-
cia e fez todos os movimentos possíveis para tirar o ambiente de
votação da reforma”, disse.

Para o ministro, a ação foi movida por interesses. “É uma articula-
ção, um jogo corporativo, um jogo de interesses que nós estamos
visualizando dia a dia. Para nossa sorte, a opinião pública não concor-
dou com a manobra, não aceita delações super-premiadas, quer os
bandidos na cadeia”, disse em referência ao acordo de delação premi-
ada do empresário Joesley Batista, dono do grupo JBS, que embasou
a denúncia apresentada pela PGR. Na tarde de hoje, o presidente
Michel Temer fez uma declaração em que criticou a denúncia e cobrou
a apresentação de provas por parte da Procuradoria.

Barros participou em São Paulo do Ethanol Summit 2017, um dos
principais eventos do mundo voltados para as energias renováveis
Ainda em sua fala, ele disse que “o Brasil precisa trabalhar”, apesar
da crise política. “A turbulência política precisa deixar de afetar a
vida das pessoas, é isso que nós [governo] estamos fazendo”. (Agên-
cia Brasil)

Ministro do
Planejamento não crê
que denúncia contra

Temer paralise o
Congresso

O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo
de Oliveira, reafirmou nesta quarta-feira, (27) que o governo conti-
nuará trabalhando para aprovar as reformas trabalhista e da Previ-
dência. Ele disse, ainda, não acreditar em paralisia do Congresso
Nacional, com a denúncia apresentada na segunda-feira (26) pela
Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer.

“Nós vamos insistir na aprovação das reformas, em particular a
reforma trabalhista e a da Previdência, que já foram apresentadas
pelo governo e estão no Congresso”, disse o ministro, em entrevis-
ta após participar de audiência pública na Comissão Mista de Orça-
mento (CMO).

Para ele, o Congresso não deixará de analisar outras matérias em
função da denúncia da PGR, que precisa ser aceita pela Câmara dos
Deputados. “O Congresso Nacional não vai ficar tratando exclusi-
vamente desse assunto [denúncia]. Tem várias pautas que tramitam
paralelamente. Não compactuo desse diagnóstico de que o Con-
gresso vai ficar paralisado”, declarou o ministro.

Formada por deputados e senadores, a CMO é responsável por
aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária
Anual (LOA). Hoje a comissão ouviu o ministro do Planejamento
sobre a proposta da LDO para 2018, enviada pelo governo ao Con-
gresso em abril.

O relator do projeto, deputado Marcus Pestana (PSDB-MG), tam-
bém apresentou relatório preliminar. A intenção dos parlamentares é
apreciar a proposta da LDO na comissão até 13 de julho e votá-la em
plenário antes do recesso parlamentar, previsto para começar no dia
18 de julho.

O projeto da LDO 2018 prevê déficit primário de R$ 131,1 bilhões
do setor público consolidado.  Na apresentação aos parlamentares,
Dyogo de Oliveira defendeu a necessidade da reforma da Previdên-
cia. Segundo ele, este ano os gastos previdenciários ficarão em R$
730 bilhões, o que representa 57%¨do total de gastos.

Receitas

Dyogo de Oliveira disse ainda que o governo busca receitas
para o cumprimento da meta fiscal deste ano, cujo déficit é de R$ 139
bilhões para o governo central e de R$ 143 bilhões para o setor
público consolidado (incluindo estatais, estados e municípios). Em
março, foi anunciado um contingenciamento de R$ 40 bilhões para
garantir o cumprimento da meta.

“Nós estamos buscando outras receitas como, por exemplo, a
aprovação dos precatórios [pagamentos relativos a ações judiciais
em que a União foi condenada], que está aqui no Congresso Nacio-
nal”, lembrou o ministro. O governo quer resgatar os precatórios que
não tenham sido sacados dentro do prazo legal, que é de dois anos.

A respeito de uma possível elevação da Contribuição de Inter-
venção no Domínio Econômico (Cide) sobre os combustíveis, a fim
de reforçar o caixa do governo, o ministro limitou-se a dizer que o
governo adotará “todas as medidas adequadas e necessárias”, mas
evitou confirmar a medida, acrescentando que “antecipar medida
não contribui”.

Dyogo de Oliveira disse ainda que uma possível revisão da pro-
jeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens
e riquezas produzidos em um país) para este ano, atualmente em
0,5%, só será anunciada na ocasião da próxima revisão bimestral
dos parâmetros orçamentários, em julho. (Agência Brasil)
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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 EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA. 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,  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.

PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 28/06/2017 HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-SÃO
PAULO/SP

Contrato: 1.0235.4128832-0 - SED: EG0155/13 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): GUILHERME MARCONE SAMPAIO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR,
TÉCNICO EM QUALIDADE, CPF: 567.079.326-91, RG: M-3.902.883-MG e VIRGINIA
MARIA DE SOUZA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, SECRETÁRIA, CPF:
132.099.258-79, RG: 19.344.062-SP. Imóvel sito à: RUA CORONEL BENTO BICUDO,
Nº 1.167, E NA RUA SALVADOR SALA, Nº 131, AP 81, NO 8º ANDAR DO BLOCO B,
EDIFÍCIO SPARTACUS, CONJUNTO RESIDENCIAL MIRANTE DA LAPA, NO 4º
SUBDISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó - SÃO PAULO/SP. Descrição: Contendo a
área útil de 53,26m2 e área comum de 37,80m2, perfazendo a área construída de
91,06m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,20791% no terreno condominial.
A esse apartamento cabe uma vaga de tamanho grande, na garagem coletiva do
conjunto residencial, para estacionamento de um autómovel de tamanho grande, em
local indeterminado, contendo a área útil de 12,10m2 e área comum de 8,59m2,
perfazendo a área construída de 20,69m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de
0,04723% no terreno condominial.

São Paulo, 09/06/2017.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial

09/06/2017 - 19/06/2017 - 28/06/2017

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.

JOELSON VALENTIM DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CHAPEIRO, NASCIDO
EM MIRANGABA, BA NO DIA (19/07/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOAQUIM VALENTIM DOS SANTOS E DE DUCILENE ANA DOS SANTOS.
LAURIANE SOUZA FRANÇA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESCRITURÁRIA, NASCIDA
EM IBICARAI, BA NO DIA (10/11/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE RAIMUNDO RIBEIRO FRANÇA E DE VALDICE CARDOSO DE SOUZA.

MARCIO JOSÉ DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO TECNICO ENFERMAGEM,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/03/1966), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE OSVALDO JOSÉ DA SILVA E DE ANTONIA FRANCISCA DA SILVA. ILEANA
ROSA LLANES DAMAS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDA EM HAVANA,
PAIS DE CUBA NO DIA (01/12/1968), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE CAYO ORESTES LLANES PÉREZ E DE MIGDALIA OLIMPIA DAMAS DIAZ.

AURÉLIO SERRA DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM
SUZANO, SP NO DIA (02/10/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA E DE FLORIPES SERRA DE ALMEIDA. ÚRSULA SUELLEN
SANTOS DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (27/04/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JURANDIR BISPO DE OLIVEIRA E DE VALDENE RIBEIRO SANTOS DE OLIVEIRA.

PIETRO ALMEIDA VERRONE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SUPERVISOR DE BALCÃO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/05/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARCO VERRONE E DE MARIVANDA ALMEIDA VERRONE. MARILIA
FERREIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BALCONISTA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (11/05/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE FAUSTINO MENDES DOS SANTOS E DE MARIA SAO PEDRO FERREIRA DE JESUS.

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

Edital de Citação – prazo: 20 dias. Processo n. 1117516=30.2014.8.26.0100.
O(A).MM.Juiz(a)  de Direito da 16ª Vara Cível do Foro Central, Estado de São Paulo,
Dr(a) Paula da Rocha e Silva Formoso, na forma da lei, etc. Faz Saber a(o) CR 5 Brasil
Segurança Ltda.. CNPJ 07.477.107/0001-21, Cassiano Rodrigues de Oliveira, CPF/
MF.160.763.428-70,  que lhes foi proposta uma ação de Execução de Titulo Extrajudicial,
por parte do Banco Indusval S/A, alegando em síntese: ação de Execução para a cobrança
de R$ 209.390,26 (novembro/2014), referente a Cédula de Crédito Bancário nº 462340,
não honrada, pelos réus, e demais encargos. Estando os executados acima em lugar
incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO POR EDITAL, para que em 03 dias, paguem
o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pala metade, bem
como independentemente de penhora, poderá apresentar embargos no prazo de l5 dias,
que fluirá após os 20 dias supra, prazo em que também poderá, comprovando o depósito
de 30% do valor em execução, e requerer o parcelamento do saldo até em 06 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ou oponha
embargos no prazo de 15 dias, prazo estes que fluirão após o decurso do prazo de 20 dias
supra, sob pena de penhora e avaliação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. 27 e 28/06.

Citação - Prazo 20 dias Processo 0139316-39.2011.8.26.0100 (583.00.2011.139316). O
Dr. Marcos Roberto de Souza Bernicch, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível - Foro Central
Cível. Faz Saber a Mecânica e Usinagem Soriani Ltda, CNPJ 59.349.340/0001-75, 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$ 24.348,03 (04/2011), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente
ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na Rua das
Camélias, 315, Sertãozinho, Mauá/SP. 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, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 29 de maio de 2017.

B 27 e 28/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004040-62.2015.8.26.0008
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de
São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
Zisanty Cargas Ltda, Rua Sao Jorge, 273, Parque Sao Jorge - CEP 03087-000, São
Paulo-SP, CNPJ 03.209.001/0001-39, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por
parte de Banco Santander (Brasil) S/A, pleiteando a condenação da ré ao pagamento da
importância de R$ 156.553,22, referente a contrato de abertura de conta, poupança, limite
de crédito, contratação de outros produtos e serviços Business nº 2219130016238000173,
conta corrente 13.0016238, agência 2219. 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
02 de maio de 2017.          B 27 e 28/06

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 0000424-25.2012.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Ademir Modesto de Souza, na forma da Lei, etc. Faz saber a 
Churrascaria e Pizzaria Center União Ltda EPP, CNPJ 62.354.600/0001-05, na pessoa de seu administrador Reginaldo Pegorari 
e Buffet Dom Casmurro Ltda, na pessoa da sócia administradora Josefa Ribeiro de Andrade, que Heloísa Helena Pinto 
Lanfranchi e Ana Hermínia Neves Pinto ajuizaram Ação Comum para cobrança de R$ 39.819,29 (agosto/12), referente a débitos 
de locação do imóvel pertencente às autoras, situado na Av. Guilherme Cotching, 1238, Vila Maria. Estando as rés em lugar 
incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestarem a ação, sob pena de serem aceitos os 
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de abril de 2017.                                                                      [27,28] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - prazo 20 (vinte) dias - Processo 1091794-91.2014.8.26.0100/
01, Cumprimento de Sentença - Cheque, que Firozshaw Kecobade Bapugy Rustomgy
Junior move contra Luís XV Comércio de Cosméticos e Perfumes Ltda. O MM. Juiz de
Direito da 44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme
Madeira Dezem, na forma da Lei, etc. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem, especialmente ao Executado: Luís XV Comércio de
Cosméticos e Perfumes Ltda, Avenida Miguel Stefano, 1973, bloco 1 apto 12, Saúde - CEP
04301-012, São Paulo-SP. E como não foi encontrado expediu-se o presente edital, com
prazo de 20 (vinte) dias, que será publicado e afixado na forma da lei, por meio do qual fica
Intimado ao cumprimento da sentença, no valor de R$ 12.163,30, nos termos seguintes:
“INTIME-SE o devedor por edital, nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que
foi citado na forma do art. 256 da mesma lei e considerado revel na fase de conhecimento,
a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias.” e
ciente de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários
de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição
de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, 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 18 de abril de 2017.         B 27 e 28/06

Citação - Prazo 20 dias Processo 0010626-21.2013.8.26.0100. O Dr. Gustavo Coube de
Carvalho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Centro
Automotivo Santa Rita Ltda, CNPJ 96.192.729/0001-86, na pessoa de seu representante
legal, que Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, ajuizou uma Ação
com Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 132.559,22 (01/
2013), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como as que se vencerem, referente
ao débito das faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto do imóvel situado à Rua
Joaquim Carlos, nº 1.043 (RGI 057523483). 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 pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente,
por extrato, afixado e publicado. São Paulo, 02 de junho de 2017.           B 27 e 28/06

Citação Prazo 20 dias Processo 1108020-40.2015.8.26.0100. O Dr. Gustavo Coube de
Carvalho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Ricar
Transportes e Locadora de Veículos Ltda, CNPJ 08.906.332/0001-41, na pessoa de seu
representante legal, que Renobras Renovadora Brasileira de Pneus Ltda, ajuizou uma
Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 2.230,43 (08/2015), acrescidos de juros
e correção monetária, referente ao débito do Título de Crédito nº 1132/1. Estando a requerida
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de
5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas ou
embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 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 edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 31 de março
de 2017.          B 27 e 28/06

Citação - Prazo 20 dias Processo 0140901-92.2012.8.26.0100 (583.00.2012.140901). O
Dr. Gustavo Coube de Carvalho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz
Saber a Maria Inês Nouer, CPF 047.610.288-07, que Empreiteira Giori, ajuizou uma Ação
Indenizatória Cumulada com Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela,
(Procedimento Comum), objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (01/
2012), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente a Indenização por Danos
Morais, bem como ao pagamento das custas processuais e demais cominações. 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 pelo
autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,
24 de abril de 2017.          B 27 e 28/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0034011-76.2012.8.26.0053
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Cláudia Maria Pereira Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
MARLENE ROCHA DA SILVA, CPF ignorado, que SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
ajuizou ação de cobrança pelo procedimento ordinário pleiteando a cobrança da importância
de R$137.009,89 (cento e trinta e sete mil, nove Rais e oitenta e nove centavos) recebidos
indevidamente a título de complementação de pensão. Em razão de encontrar-se a requerida
em lugar incerto e não sabido, serve o presente edital para citá-la para apresentar resposta
aos termos da ação em trâmite pela 18ª Vara Cível do Foro Central desta Capital nos
termos do artigo 335 e 343 do Código de Processo Civil. O prazo para a resposta passará
a fluir após a data da publicação deste edital, esclarecendo que a não apresentação de
resposta no prazo de 15 (quinze) dias importará nas penas da revelia e confissão prevista
na lei processual 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 11 de abril de 2017.

B 28 e 29

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010428-59.2016.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. Citação - Prazo 20 dias
- Processo nº 1010428-59.2016.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho,
Juiz de Direito da 4ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a J.G.S.
Representações e Comércio de Produtos Têxteis, CNPJ 17.215.242/0001-03, na pessoa
de seu representante legal e José Guilherme Sangermano, CPF 280.548.038-42, que
Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança
de R$ 89.751,20 (04/2016), referente ao saldo devedor do Empréstimo - Capital de Giro,
materializado em Cédula de Crédito Bancário (nº 9.223.548). Estando os executados 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, requererem
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, inciso
IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art.
344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de junho de 2017.

B 28 e 29
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  27/
06/17, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1A903 -  CONTRATO: 3181640281701 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - AGENCIA 4010 - INTERLADOS
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA GIUSEPPE TARTINI, S/N, APARTAMENTO 33,
LOCALIZADO NO 4° PAVIMENTO DO BLOCO A-2, JARDIM DOS MANACAS, PARQUE
RESIDENCIAL PALMARES, 32° SUBDISTRITO - CAPELA DO SOCORRO, SAO
PAULO/SP. CABENDO-LHE O DIREITO A 1 VAGA INDETERMINADA NO
ESTACIONAMENTO DESCOBERTO.

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO, BRASILEIRO(A), FUNCIONÁRIO PÚBLICO,
CPF: 086.756.004-53, CI: 210.749-SSP-PB, SEPARADO JUDICIALMENTE e cônjuge,
se casado(a) estiver.

TERESA CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS, BRASILEIRO(A), COMERCIÁRIA, CPF:
696.753.178-68, CI: 5.251.022-SSP-SP, SOLTEIRO(A), e cônjuge, se casado(a) estiver.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

28 - 29 - 30/06/2017

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1006093-73.2016.8.26.0010 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Obrigações Exeqüente: Condomínio Plaza Mayor Ipiranga Executado: Soon Chang Hong e
outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006093-73.2016.8.26.0010 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina
Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Soon Chang Hong, CPF 094.178.418-58, RG
RNE nº V024899-D, Coreano, e o Yoo Hee Geon, CPF 218.502.228-86, RG RNE Y-254023M, que lhes foram
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Plaza Mayor Ipiranga,
alegando em síntese: Os executados são possuidores e titulares de direitos e aquisição do apartamento 151,
bloco B, localizado no Condomínio exequente, e nessa qualidade devem concorrer nas despesas do condomínio.
Ocorre que os executados não vêm cumprindo com o pagamento das despesas condominiais, sendo o
exequente credor da importância de R$20.648,01, referentes as cotas condominiais ordinárias e extraordinárias
do período de setembro/2015 a julho/2016. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação, sob pena de
penhora ou arresto de tantos bens quantos bastem para a garantia da execução (arts. 829 e 830 do Código
de Processo Civil).Os executados deverão ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do Código de
Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser
reduzidos pela metade.Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução,
distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15
(quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil. Alternativamente, no lugar dos
embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento
do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento
ao mês. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2017. 28 e 29/06

Augustus Holding S/A
CNPJ nº 09.334.007/0001-14 - NIRE nº 35.300.352.009

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: Aos 28/04/2017, as 12:00 horas, na sede social da Augustus Holding S/A, na Rua Libero Badaró, 377 - 27º andar - 
conjunto 2704, na Cidade de São Paulo/SP. Presença: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme lista de 
presença anexa à ata (Anexo I). Convocação: dispensada na forma do artigo 124 § 4º da Lei nº 6.404/76, considerando estarem presentes 
todos os acionistas da sociedade. Composição da Mesa: Presidente: Nilton Molina; Secretário: Fernando Rodrigues Mota. Ordem do Dia: 
a) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; b) Deliberar sobre a 
destinação do resultado do exercício social; c) Fixar a remuneração anual global dos administradores; e d) Reeleger os membros da Diretoria. 
Deliberações: Foram aprovados por unanimidade dos presentes: a) Aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, Demonstração 
do Resultado e demais Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016, que foram publicados nos jornais 
“O Dia”, na página 14 e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, na página 110, ambas, no dia 25/04/2017; b) Aprovada a destinação do 
lucro apurado no exercício social encerrado em 31/12/2016, no valor de R$ 12.189.737,98 (doze milhões, cento e oitenta e nove mil, setecentos 
e trinta e sete reais e noventa e oito centavos), conforme segue: i) Reserva Legal: R$ 609.486,90 (seiscentos e nove mil, quatrocentos e oitenta 
e seis reais e noventa centavos); ii) Retenção de parcela do Lucro Líquido no valor de R$ 8.685.188,31 (oito milhões, seiscentos e oitenta e 
cinco mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), para utilização em aumento de capital; iii) Reversão parcial da Provisão para 
Dividendos mínimos obrigatórios de R$ 2.895.062,77 (dois milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, sessenta e dois reais e setenta e sete 
centavos), para Reserva de Retenção de Lucros; c) A remuneração anual global da Diretoria, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 
d) A reeleição dos membros da Diretoria para o mandado de 30/04/2017 a 29/04/2020, Srs. Nilton Molina, brasileiro, casado pelo regime de 
comunhão universal de bens, administrador de empresas,  RG nº 1.382.400 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 007.182.388-34, residente e 
domiciliado na Rua Profº Arthur Ramos, nº 371 - 13º andar, Bairro Jardim Paulistano - CEP 01454-011, na Capital do Estado de São Paulo, 
Diretor Presidente, e Fernando Rodrigues Mota, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, administrador de empresas, 
RG nº 7.128.046-7, CPF sob nº 008.150.207-91, residente e domiciliado na Rua José Maria Lisboa, 1.186 - 13º andar, Bairro Jardim Paulistano 
- CEP 01423-001, na Capital do Estado de São Paulo, Diretor Vice-Presidente e Helder Molina, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG nº 
8.118.414-1, CPF sob nº 053.638.568-83, residente e domiciliado na Rua Almirante Guilhem nº 74 - Apartamento 501, Leblon, no Rio de Janeiro 
- RJ, Diretor e Mônica Molina, brasileira, divorciada, do comércio, RG nº 10.556.647, CPF sob nº 077.847.278-79, residente e domiciliado na 
Rua Profº Arthur Ramos, nº 339 - 5º andar, Bairro Jardim Paulistano - CEP 01454-011 na Capital do Estado de São Paulo, Diretora e José 
Carlos Gomes Mota, brasileiro, casado pelo regime de separação parcial de bens, advogado, RG nº 8.118.413, CPF sob nº 053.638.398-73, 
residente e domiciliado na Rua Barão do Triunfo, nº 1415 - apartamento 31, Bairro Campo Belo - CEP 04602-005 na Capital do Estado de São 
Paulo, Diretor. Declaração de Desimpedimento: Declaram, os diretores ora reeleitos, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos 
em lei que os impeçam de exercerem atividade mercantil. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta 
Assembleia, que foi aprovada e assinada pela unanimidade dos acionistas. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata 
lavrada no livro próprio. São Paulo, 28/04/2017. Nilton Molina - Presidente da Mesa; Fernando Rodrigues Mota - Secretário. JUCESP nº 
282.530/17-4 em 21/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Augustus Participações S/A
CNPJ nº 51.548.691/0001-01 - NIRE nº 35.300.003.535

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: Aos 28/04/2017, às 10:00 horas, na sede social da Augustus Participações S/A, na Rua Líbero Badaró, 377 - 24º andar 
- conjunto 2407 parte, na Cidade de São Paulo/SP. Presença: compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de Presença os acionistas 
da Companhia, representando a totalidade do capital votante. Convocação: dispensada na forma do artigo 124 parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, 
considerando estarem presentes todos os acionistas da sociedade. Composição da Mesa: Presidente: o acionista Nilton Molina; Secretária: 
a acionista Sara Molina. Ordem do Dia: a) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
31/12/2016; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social; c) Fixar a remuneração anual global dos administradores;  
e d) Reeleger os membros da Diretoria. Deliberações: Foram aprovados por unanimidade dos presentes: a) Aprovado o Relatório da Diretoria, 
o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e demais Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 
31/12/2016, que foram enviados aos acionistas em 31/03/2017 e foram publicado nos jornais “O Dia”, na página 18 e no “Diário Oficial do Estado 
de São Paulo”, na página 101, ambas, no dia 25/04/2017; b) Aprovada a destinação do lucro apurado no exercício social encerrado em 
31/12/2015, no valor de R$ 10.161.968,25 (dez milhões, cento e sessenta e um mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), 
conforme segue: i) Reserva Legal: R$ 508.098,41 (quinhentos e oito mil noventa e oito reais e quarenta e um centavos); ii) Retenção de parcela 
do Lucro Líquido no valor de R$ 7.240.402,38 (sete milhões, duzentos e quarenta mil, quatrocentos e dois reais e trinta e oito centavos), para 
utilização em aumento de capital; iii) Reversão parcial da Provisão para Dividendos mínimos obrigatórios de R$ 2.413.467,46 (dois milhões, 
quatrocentos e treze mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos), para Reserva de Retenção de Lucros;  
c) A remuneração anual global da Diretoria, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); d) A reeleição dos membros da Diretoria: Srs. 
Nilton Molina, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, administrador de empresas, RG nº 1.382.400 SSP/SP, CPF 
sob nº 007.182.388-34, residente e domiciliado na Rua Profº Arthur Ramos, nº 371 - 13º andar, Bairro Jardim Paulistano - CEP 01454-011, na 
Capital do Estado de São Paulo, Diretor Presidente; Helder Molina, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG nº 8.118.414-1, CPF sob nº 
053.638.568-83, residente e domiciliado na Rua Almirante Guilhem nº 74 - Apartamento 501, Leblon, no Rio de Janeiro - RJ, Diretor Vice-
Presidente e Mônica Molina, brasileira, divorciada, do comércio, RG nº 10.556.647, CPF sob nº 077.847.278-79, residente e domiciliado na 
Rua Profº Arthur Ramos, nº 339 - 5º andar, Bairro Jardim Paulistano - CEP 01454-011 na Capital do Estado de São Paulo, Diretora para o 
mandado de 30/04/2017 a 29/04/2020. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta 
Assembleia, lavrando-se a presente no livro próprio que vai assinada pelo Senhor Presidente, por mim Secretária, e pelos demais acionistas 
presentes. São Paulo, 28/04/2017 - a) Presidente: Nilton Molina, Secretária: Sara Molina; Acionistas: Nilton Molina; Sara Molina, Helder Molina 
e Mônica Molina. Declaramos para os devidos fins que, a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 28 /04/2017. Nilton 
Molina - Presidente da Mesa; Sara Molina - Secretária. JUCESP nº 266.396/17-3 em 14/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005935-15.2010.8.26.0020 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
Cláudia Barrichello, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Josenilton Alves Nunes, Rua Mirante do
Paranapanema, 249, Vila Bancaria Munhoz - CEP 02758-040, São Paulo-SP, CPF 413.598.598-02, RG
38.787.201.2, Solteiro, Brasileiro, Comerciante Marcelo Carvalho da Silva Vilar, Rua Mirante do Paranapanema,
249, Vila Bancaria Munhoz - CEP 02758-040, São Paulo-SP, CPF 419.860.238-77, Brasileiro; L. C. LINDA
CASA - Mercearia Limitada, Rua Mirante do Paranapanema, 249, Vila Bancaria Munhoz - CEP 02758-040,
São Paulo-SP, CNPJ 60.481.744/0001-05, que lhes foi proposta uma ação Monitória por parte de Banco
Bradesco S/A, alegando em síntese: ajuizou-lhes ação MONITÓRIA, objetivando a constituição do título
executivo judicial no valor de R$ 56.053,81, referente à Cédula de Crédito bancário para abertura de Crédito
Rotativo nº 002813804. Estando os réus em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para
que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o débito e a verba honorária de 5% do valor
atribuído à causa, devidamente atualizados, hipótese em que ficarão isentos das custas. CIENTIFICADOS
de que poderão querendo, opor embargos, no mesmo prazo, suspendendo assim a eficácia do mandado
inicial, e ADVERTIDOS de que será nomeado curador especial em caso de revelia e, se rejeitados os
embargos ou não realizado o pagamento, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial,
independentemente de qualquer formalidade. 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 novembro de 2016.        27 e 28/06

O.E. Setubal S.A.
CNPJ 61.074.456/0001-90                                                                                                            NIRE 35300016335

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: em 28 de abril de 2017, às 19:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 17º 
andar, em São Paulo (SP). MESA: Paulo Setubal Neto - Presidente e Ricardo Egydio Setubal - 
Secretário. QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital social. PRESENÇA LEGAL: 
administradores da Sociedade. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: os Acionistas 
deliberaram: Em pauta Ordinária: 1. aprovar as Contas dos Administradores e as Demonstrações 
Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2016, publicadas em 25.04.2017 no 
“Diário O�cial do Estado de São Paulo” (página 104) e “Jornal O Dia SP” (página 17); 2. homologar 
a destinação do prejuízo apurado no exercício de 2016, no montante de R$ 163.114,65, para 
“Prejuízos Acumulados”; 3. compor a Diretoria, para o mandato que se estenderá até a posse 
dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2018, mediante: (i) �xação da 
quantidade de cargos a serem providos em 7 (sete), sendo o Diretor Presidente e 6 (seis) Diretores 
Gerentes; e (ii) reeleição para os cargos de: Diretor Presidente: PAULO SETUBAL NETO, brasileiro, 
casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.112.751-1, CPF 638.097.888-72, domiciliado em São Paulo (SP), 
Rua Hungria, 888, 12º andar; e Diretores Gerentes: ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, 
administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, domiciliado em São Paulo (SP), na 
Avenida Paulista, 1938, 5º andar; JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, médico, RG-SSP/
SP 4.576.680-0, CPF 011.785.508-18, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Mato Grosso, 306, 2º 
andar, conjunto 209; MARIA ALICE SETUBAL, brasileira, divorciada, socióloga, RG-SSP/SP 4.565.033-
0, CPF 570.405.408-00, domiciliada em São Paulo (SP), na Rua Jerônimo da Veiga, 164, 13º andar; 
OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 4.523.271-4, CPF 
006.447.048-29, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 
Torre Olavo Setubal, 10º andar; RICARDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador, RG-
SSP/SP 10.359.999-X, CPF 033.033.518-99, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 
1938, 5º andar; e ROBERTO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.548.549-
2, CPF 007.738.228-52, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 
100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco. 4. registrar que os eleitos atendem às condições 
prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76, conforme declarações 
arquivadas na sede da sociedade; 5. manter a verba global e anual destinada à remuneração dos 
membros da Diretoria em até R$ 100.000,00, que compreende também as vantagens ou benefícios 
de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, reajustada de acordo com 
a política de remuneração adotada pela Sociedade e que será rateada na forma que vier a ser 
deliberada pela Diretoria. Em pauta Extraordinária: 6. reduzir o capital social da Sociedade 
em R$ 1.274.474,46 para absorção dos prejuízos acumulados nos exercícios de 2015 (saldo de 
R$ 1.111.359,81) e 2016 (R$ 163.114,65), consoante o disposto no Artigo 173 da Lei 6.404/76, 
passando o capital subscrito e integralizado de R$ 15.278.383,23 para R$ 14.003.908,77, sem 
cancelamento de ações, com a consequente alteração do Artigo 3º do Estatuto Social que passa 
a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º - CAPITAL E AÇÕES - O capital social integralizado é 
de R$ 14.003.908,77 (quatorze milhões, três mil, novecentos e oito reais e setenta e sete centavos), 
dividido em 700.000 (setecentas mil) ações ordinárias, sem valor nominal, obrigatoriamente 
nominativas.”; e 7. consolidar o Estatuto Social para re�etir a alteração acima aprovada,  
na forma do Anexo. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras do exercício �ndo em 31.12.2016. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se  
esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo (SP), 28 de abril de 2017.  
(aa) Paulo Setubal Neto - Presidente; Ricardo Egydio Setubal - Secretário; Acionistas: (aa) Alfredo 
Egydio Setubal; José Luiz Egydio Setubal; Maria Alice Setubal; Olavo Egydio Setubal Júnior;  
Paulo Setubal Neto; Ricardo Egydio Setubal e Roberto Egydio Setubal. Certificamos ser a presente 
cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 28 de abril de 2017. (aa) Alfredo Egydio 
Setubal - Diretor Gerente; Ricardo Egydio Setubal - Diretor Gerente e Secretário da Assembleia. 
JUCESP sob nº 266.348/17-8, em 14.06.2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves  - Secretária Geral.
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GE Power & Water Equipamentos e Serviços de Energia e Tratamento de Água Ltda.
CNPJ/MF Nº 01.009.681/0001-11 - NIRE 35.213.544.635
Ata da Reunião das Sócias Realizada em 22/06/2017.

Data/Hora/Local: 22/06/2017, às 10hs, na sede social, na Rodovia Raposo Tavares, 22.901, Granja Viana, Cotia/SP.
Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente-Amauri Cortez Del Bortolo; Secretária-Josiane de Souza
Jardim Ronconi. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (a) aprovar a redução do capital social, o qual se encontra
totalmente integralizado, por ser excessivo às necessidades operacionais da sociedade, nos termos do artigo 1.082, II, da Lei
10.406, de 10/01/2002, até o montante de R$ 400.000.000,00, mediante o cancelamento de até 400.000.000 quotas, no
valor nominal de R$ 1,00 cada uma, de forma proporcional à participação de cada uma das sócias no capital social; e (b)
Consignar que a redução de capital só será efetivada após decorrido o prazo legal de 90 dias para a manifestação dos
credores, contado das publicações exigidas por lei, em observância ao disposto no §2º do artigo 1.084 da Lei 10.406/2002,
ocasião em que os sócios reunir-se-ão novamente para quantificar e homologar a redução ora deliberada, bem como para
estabelecer a forma que será utilizada para a restituição aos sócios da participação cancelada, sendo que a Alteração Contratual
pertinente será arquivada, concomitantemente com a presente, pelos meios próprios, na JUCESP. Os termos desta ata foram
aprovados pelas sócias presentes, que a subscrevem. Cotia, 22/06/2017. Amauri Cortez Del Bortolo-Presidente; Josiane de
Souza Jardim Ronconi-Secretária. p.p. GE Brazil Holding Limited - Amauri Cortez Del Bortolo e Josiane de Souza Jardim
Ronconi; p.p. General Electric International (Benelux) B.V. -Amauri Cortez Del Bortolo, Josiane de Souza Jardim Ronconi.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1027312-72.2016.8.26.0001 Classe: Assunto: Reintegração /
Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça Requerente: Comunidade Religiosa São Paulo, Na
Pessoa de Laercio Corte Junior Requerido: Grupo de Esbulhadores EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 1027312-72.2016.8.26.0001 A MM. Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional
I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Maria Cecília Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao
Grupo de Esbulhadores, a Associação Colinas dos Pinheiros e seu representante Sr. João Sérgio de Oliveira
(RG 639221413), que a COMUNIDADE RELIGIOSA SÃO PAULO, lhes ajuizou Ação de Reintegração de
Posse, com pedido de liminar, tendo por objeto o imóvel situado na Rua Ushikishi Kamiya, 71, Jaçanã, São
Paulo (SP), que, inicialmente, é assim descrito na matrícula 207.974. do 15º CRI de São Paulo: “Um terreno
designado por área “1”, localizado na Vila Rosália, no 22º Subdistrito Tucuruvi, área denominada PARQUE
COM EUCALIPTOS, lotes 26 a 33 da quadra 11, lotes 1 à 13 da quadra 41, lotes 1 à 11 e parte do lote 12 da
quadra 44, mais sobra de área entre a adutora e os fundos dos lotes da quadra 44". Em razão da decisão
liminar de fls. 82/85, a Autora foi reintegrada na posse do aludido imóvel (cf. mandado de fls. 125/126). Em
razão dos ocupantes do imóvel terem se evadido do local, quando do cumprimento da liminar de reintegração
de posse, e tendo em vista a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 145, bem como a decisão de fls. 148, o
presente edital é expedido para citação das pessoas acima relacionadas e eventuais outras pessoas que
ocuparam a área objeto dessa reintegração de posse, pessoas essas que, em querendo, no prazo de 15
(quinze) dias (art. 564, do Código de Processo Civil) – contados do escoamento do prazo de 20 (vinte) dias
fixados pela Magistrada (art. 257, III, do CPC) – poderão contestar a ação. Não sendo contestada a ação, os
réus serão considerados revéis, 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 24 de junho de 2017.

28 e 29/06

Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1044524-71.2014.8.26.0100/01. A Dra. Glaucia Lacerda Mansutti,
MMª. Juíza de Direito da 45ª Vara Cível Foro Central, São Paulo/SP, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a
TALISMA BIJOUX LTDA ME, CNPJ 05.299.919/0001-41, na pessoa de seu representante legal, que o HSBC
Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, ajuizou-lhe Ação de Cobrança, julgada procedente, encontrando-se o
processo na fase de Cumprimento de Sentença. Estando a executada em lugar ignorado e incerto, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue
o pagamento do débito no valor de R$ 112.977,26 (16/01/2017), devidamente atualizado até a época do
pagamento. Não ocorrendo o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% e de honorários
de advogado de 10%. 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.São Paulo, 22/05/2017.

28 e 29/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033097-46.2015.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana
Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Aliomar Fernandes Baleeiro, CPF 068.502.788-00,
RG 3.998.683-4, Casado, Brasileiro, Aposentado, e Cemilha de Jesus Baleeiro, CPF 032.083.778-51, RG
4.774.246, que lhes foi proposta uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por
parte de São Joaquim Administração e Participação Ltda., para receber a quantia de R$ 417.418,07, referente
aos débitos dos aluguéis e respectivos encargos locatícios de locação empresarial do imóvel correspondente
à unidade A3-27/29 com área de 115,77, m², no Shopping SP Market Center, situado na Avenida das Nações
Unidas, n° 22.540, Vila Almeida. 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
considerados 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 14 de junho de 2017.

28 e 29/06

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1123434-78.2015.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Defeito, nulidade ou anulação Requerente: Kallavit Confecções Ltda ME Requerido: Lloyd Mercantil
Ltda EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1123434-78.2015.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Cesar
Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Lloyd Mercantil Ltda, Avenida Nove de Julho, 620,
Bela Vista - CEP 01312-000, São Paulo-SP, CNPJ 04.942.194/0001-03, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de Kallavit Confecções Ltda ME, objetivando que Seja ação julgada procedente,
julgando a inexigibilidade do titulo de crédito com a nulidade da referida duplicata sacada pela ré contra
requerente, determinando Vossa Excelência junto ao 10o Cartório de Protesto de Letras e Títulos da Comarca
de São Paulo da duplicata mercantil por indicação, tipo de protesto comum, protocolo nº 0152/13.10.2015,
prazo limite 16.10.2015, valor de R$ 1.087,92, emissão em 14.09.2015, vencimento em 30.09.2015, para o
cancelamento do apontamento existente, bem com todas as cominações pedidas na inicial. 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 31 de maio de 2017. 28 e 29/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0205699-33.2010.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 42ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). André Augusto Salvador Bezerra, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a(o) Infinity Industria e Comercio de Confecções Ltda, na pessoa da sócia Joselita Batista de Oliveira, RG 37.073.719, 
CPF 316.910.805-00, que Jamil Achoa ajuizou ação de exigir contas, objetivando seja julgada procedente, para serem julgadas 
boas as contas apresentadas pelo ora suplicante, condenando a suplicada no pagamento 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 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente as contas ou conteste a ação, sob pena de serem aceitos os fatos. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro de 2017.                     [27,28] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO DIGITAL Nº 1001303-43.2016.8.26.0011. O MM.
Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo,
Dr. Paulo Jorge Scartezzini Guimarães, na forma da Lei etc., FAZ SABER a LEIDA REGINA DE OLIVEIRA
ME, CNPJ 07.956.941/0001-42, na pessoa de seu representante lega, e LEIDA REGINA DE OLIVEIRA, CPF
007.088.548-69, que foi ajuizada Ação de Cobrança, de Procedimento Comum, por parte do BANCO
BRADESCO S/A (anteriormente HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo), objetivando a procedência da ação
com a condenação de LEIDA REGINA DE OLIVEIRA ME, sobre a integralidade dos contratos e do débito de
R$ 230.860,66, também incluso o Contrato de Corrente nº 16560033407 e LEIDA REGINA DE OLIVEIRA,
somente pelos contratos de Giro Fácil nº(s). 16560371891, 16560379493, 16560382079, 16560383385,
16560388905, 16560389880, 16560392082, 16560393208, 16560394662, no valor de R$173.803,84, ambos
atualizados até 11/02/2016, valores esses a serem devidamente atualizados até o pagamento, acrescidos de
juros, demais cominações contratuais, custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se as
Rés em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem a ação, sob pena de revelia,
gerando a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 27 e 28/06

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1105935-18.2014.8.26.0100. O Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino,
MM. Juiz de Direito da 28ª Vara Cível – Foro Central/SP, na forma da lei, etc... FAZ SABER a AGNALDO
GOMES DE SOUZA, CPF 056.863.948-06, que o Condomínio Edifício do Carmo ajuizou-lhe Ação de Cobrança,
objetivando a sua condenação ao pagamento de R$ 568,82, referente às despesas condominiais não pagas
em 05.08.2014 e 05.09.2014, já atualizada monetariamente, com aplicação de multa convencional e juros
moratórios de 1% ao mês, e que acrescida de custas, despesas processuais e honorários advocatícios perfaz
o total de R$ 782,83, bem como as que se vencerem até a satisfação da obrigação (Súmula 13 do ETJ-SP e
art. 290 do CPC), acrescidos dos juros supras, multa conforme Convenção, correção monetária, custas,
despesas processuais e honorários advocatícios. Estando o réu em lugar ignorado e incerto, foi deferida a
CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de revelia,
gerando a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, sendo-lhe nomeado curador especial. Será
o presente edital publicado na forma da lei. 27 e 28/06
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Doutex S/A Indústria Têxtil
CNPJ: 61.217.261/0001-52

Relatório da Administração
Senhores acionistas: na forma do artigo 176, da Lei nº 6.404/76 e de acordo com o Estatuto Social desta Companhia, subtemos à aprecia-
ção de V.Sas., as demonstrações contábeis relativas aos exercícios � ndos em 31/12/2016 e 2015, expressas em Reais (R$). Colocamo-nos 
à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que eventualmente se façam necessários.     A Administração.

1. Contexto operacional: a sociedade tem por objeto social a indús-
tria e comércio de � os têxteis e tecidos, inclusive malharia, tinturaria 
e tecelagem, bem como o comércio de artigos de vestuários em ge-
ral, a importação e exportação dos referidos materiais. Atualmente, a 
Doutex faz parte do Grupo Rosset, unindo a experiência e a tradição da 
Doutex com a estrutura e a logística do maior grupo têxtil da América 
Latina. Com isso a empresa ganhou mais agilidade na produção e aten-
dimento aos clientes, lançando mais coleções durante o ano, além de 
criar coleções voltadas para a moda praia desenvolvidas em parceria 
com empresas do grupo. 2. Apresentação das demonstrações con-
tábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas observando as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. A partir de 2008, tais demons-
trações incluem as alterações na legislação societária introduzidas 
pela Lei nº11.638 de 28/12/2007 e pela Medida Provisória nº 449 de 
03/12/2008, que alteram a Lei nº 6.404/76. - Demonstração dos Fluxos 
de Caixa (DFC): elaborada de acordo com o CPC 03, substituiu a De-
monstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) apresentada 
nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2007; 3. Sumário 
das principais práticas contábeis: 3.1. Regime de escrituração con-
tábil: o resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios. 
Os ativos circulante e a longo prazo, quando aplicável, são reduzidos, 
mediante provisão, aos seus valores prováveis de realização e as aplica-
ções � nanceiras reconhecem os rendimentos pro rata temporis. Os pas-
sivos circulante e a longo prazo são registrados pelos valores conheci-
dos ou calculáveis e, quando aplicável, incluem atualização monetária 
e juros incorridos. 3.2. Provisão para devedores duvidosos: calcula-
da com base na análise da administração e na situação individual dos 
clientes, considerada su� ciente para cobrir eventuais perdas na realiza-
ção de suas contas a receber. 3.3. Estoques: os estoques de matérias-
-primas estão demonstrados ao preço de custo, não excedendo ao va-

Balanços Patrimoniais - R$ 31/12/2016 31/12/2015
Ativo / Circulante 63.809.755 72.530.338
Disponibilidades 4.080.098 6.532.714
Contas a receber (Nota 4) 45.786.798 45.443.408
Estoques (Nota 5) 12.054.234 19.472.044
Créditos diversos 203.294 422.564
Impostos a recuperar 1.660.629 471.228
Despesas antecipadas 24.702 188.380
Não circulante 13.715.771 13.987.257
Realizável a longo prazo 8.709.012 8.755.132
Partes relacionadas 8.621.635 8.621.635
Depósitos judiciais 33.561 47.681
Incentivos � scais (Finor) 17.316 17.316
Adiantamento Distribuição de Lucros 36.501 68.501
Investimentos 4.213.771 4.051.956
Imobilizado líquido (Nota 6) 775.364 1.162.546
Intangível líquido 17.624 17.624
 5.006.759 5.232.125
Total do ativo 77.525.526 86.517.596

Balanços Patrimoniais - R$ 31/12/2016 31/12/2015
Passivo / Passivo Circulante 16.730.245 21.595.855
Fornecedores 7.641.607 9.766.663
Empréstimos e � nanciamentos 6.641.485 6.029.554
Obrigações trabalhistas 1.383.771 1.636.785
Obrigações tributárias 545.038 745.994
Contas a pagar 518.343 3.416.858
Não circulante 2.420.264 6.373.241
Obrigações tributárias 827.078 951.139
Partes relacionadas 84.213 84.213
Empréstimos e � nanciamentos 1.508.973 5.337.888
Patrimônio líquido 58.375.017 58.548.501
Capital social 51.140.271 51.140.271
Prejuízos acumulados/Lucros 7.234.746 7.408.230
Total do passivo 77.525.526 86.517.596

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - R$
 Capital social Prejuízos
 integralizado acumulados Total
Saldo em 31/12/2014 51.140.271 7.635.044 58.775.315
Resultado líquido do exercício - 1.561.534 1.561.534
Distribuição de Dividendos - (1.788.349) (1.788.349)
Saldo em 31/12/2015 51.140.271 7.408.229 58.548.501
Resultado líquido do exercício - 1.316.504 1.316.504
Distribuição de Dividendos - (1.489.988) (1.489.988)
Saldo em 31/12/2016 51.140.271 7.234.746 58.375.017
lor de reposição. Os estoques de produtos acabados e em elaboração 
foram calculados a exemplo do exercício anterior de acordo com os cri-
térios � scais de� nidos pela legislação de imposto de renda, conforme 
nota explicativa nº5. 3.4.Imobilizado: demonstrado ao custo corrigido 
monetariamente até 31/12/1995, deduzido da depreciação calculada 
pelo método linear às taxas anuais mencionadas na Nota Explicativa nº 
6, que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens e 03 tur-
nos de trabalho. 3.5. Empréstimos e � nanciamentos: são atualizados 
pelas variações monetárias incorridas até a data do balanço e os juros 
respectivos transcorridos estão provisionados. 3.6. Capital social: 
está composto de 6.450.000 ações nominativas sem valor nominal.
4. Contas a receber: Descrição 31/12/2016 31/12/2015
Duplicatas a receber 47.940.682 46.052.636
Cheques a receber 166.252 855.704
Adiantamentos - (2.908)
(-) Provisão para devedores duvidosos (2.320.136) (1.462.023)
Total do contas a receber 45.786.798 45.443.408
5. Estoques: Descrição 31/12/2016 31/12/2015
Matérias-primas 3.122.514 3.534.227
Material secundário 5.714 27.106
Produtos em processo 705.731 3.816.521
Produtos acabados 8.220.275 12.094.191
Total dos estoques 12.054.234 19.472.044
6. Imobilizado: Descrição Taxas 31/12/2016 31/12/2015
Imobilizado técnico -
 terrenos / edi� cios 0 a 4%

Ivo Rosset - Diretor Superintendente - CPF 035548648-20
Aron Rosset - Diretor � nanceiro - CPF 838019018-15

Rubens Jovino de Menezes
Contador - CRC 1SP 195122/0-5 - CPF 128109188-05

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Encerradas em 31/12/2016 e 31/12/2015- R$

Receita operacional 31/12/2016 31/12/2015
Receita de venda de produtos 98.319.260 135.387.616
(-) Devoluções e impostos (18.911.275) (26.383.657)
(=) Receita líquida de vendas 79.407.985 109.003.959
(-) Custo das mercadorias: vendidas (73.253.717) (95.278.487)
(=) Resultado bruto 6.154.268 13.725.472
(+/-) Despesas e receitas operacionais (4.252.136) (11.416.878)
Despesas administrativas (8.178.937) (7.387.405)
Despesas comerciais (2.743.820) (3.534.895)
Resultado � nanceiro líquido 2.028.461 (448.504)
Resultado de Equivalência Patrimonial 1.218.032 (789.644)
Outras receitas e despesas 3.424.127 743.569
(=) Resultado operacional 1.902.132 2.308.594
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (585.628) (747.060)
(=) Resultado líquido do exercício 1.316.504 1.561.534
Lucro líquido por lote de mil ações 204 242

Demonstrações dos Resultados - R$

Máquinas / instalações /
 ferramentas / equipamentos 10 a 20% 39.740.269 39.681.028
Móveis e utensílios / CPD /
 veículos / telefonia 10 a 20% 1.603.821 1.768.280
(-) Depreciação acumulada  (40.568.726) (40.286.763)
Total do imobilizado líquido  775.364 1.162.546
Em Dezembro de 2013 a Doutex Indústria Comércio S/A passou a 
ser sócia investidora da companhia AB70 Empreendimentos Imo-
biliários Ltda CNPJ 11.718.792/0001-50, o capital investido se deu 
através da transferencia de propriedade dos seus imóveis.

Demonstração dos Fluxos de Caixa - R$ 31/12/2016
Lucro líquido do exercício 1.316.504
(+/-) Itens que não afetam o caixa operacional 281.964
(+) Depreciação e amortização 281.964
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(-) Do contas a receber (283.179)
(+) Dos estoques 7.417.810
(+) Dos créditos diversos 251.269
(-) Dos impostos a recuperar (1.189.401)
(+) Das despesas antecipadas 163.678
(-) Dos fornecedores (2.125.056)
(-) Das obrigações trabalhistas (253.014)
(-) Das obrigações tributárias (200.956)
(-) Das contas a pagar (2.898.515)
(+) Dos Depositos Judiciais 14.120
(=) Caixa líquido provisões das atividades operacionais 896.758
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(-) Dos bens do ativo imobilizado (56.597)
(=) Caixa líquido das atividades de investimentos (56.597)
Fluxo de caixa das atividades de � nanciamentos
(+) Dos empréstimos (3.216.984)
(-) Da Distribuição de lucro (1.674.261)
(=) Caixa líquido das atividades � nanciamentos (3.216.984)
(=) Aumento / redução líquido de caixa (2.452.616)
Caixa no início do período 6.532.714
Caixa no � nal do período 4.080.098
(=) Aumento / redução líquido de caixa (2.452.616)
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

1. Contexto operacional: A Companhia tem por objeto a administração de 
bens próprios ou de terceiros, a participação em outras sociedades 
brasileiras ou estrangeiras, como sócia ou acionista, bem como o 
desenvolvimento das seguintes atividades: a) indústria e comércio de 
tecidos e roupas em geral; b) realização de empreendimentos imobiliários 
de qualquer natureza; c) realização de empreendimentos agropecuários. 
2. Apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações 
financeiras foram preparadas, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação 
societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as 
Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, 
e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. 
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo 
histórico. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das 
contraprestações pagas em troca de ativos. 3. Principais práticas 
contábeis: a) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações 
financeiras: As demonstrações financeiras da Sociedade são mensuradas 
usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a empresa atua 
(“moeda funcional”). As demonstrações financeiras da Sociedade foram 
elaboradas tendo como moeda funcional e de apresentação o Real (R$). 
b) Circulante e não circulante: os ativos e passivos são classificados como 
circulantes quando sua realização ou liquidação provável ocorra nos 
próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não 
circulantes. c) Caixas e equivalentes de caixa: incluem os montantes em 
caixa, os saldos positivos em bancos conta movimento e as aplicações 
financeiras com prazo de até 90 dias. d) Provisão para créditos de liquidação 

duvidosa: a provisão para créditos de liquidação duvidosa, quando 
aplicável, é constituída em montante considerado suficiente pela 
Administração para fazer face a eventuais perdas na realização das contas 
a receber. e) Investimentos: os investimentos em empresas controladas ou 
coligadas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial com base 
no balanço das investidas levantados na mesma data, e os demais 
investimentos estão demonstrados ao custo de aquisição. f) Imposto de 
renda e contribuição social: conforme facultado pela legislação tributária, a 
Sociedade optou pelo regime de lucro presumido. A base de cálculo do 
imposto de renda é determinada à razão de 8% (vendas) e 32% (prestação 
de serviços e/ou locações), a da contribuição social à razão de 12% 
(vendas) e 32% (prestação de serviços e/ou locações), acrescentando-se 
em ambas 100% das demais receitas e ganhos de capital auferidos. 
O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 
15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem a 
R$ 60 mil no trimestre, enquanto a contribuição social é computada pela 
alíquota de 9% sobre o lucro tributável. 4. Patrimônio líquido: a) Capital 
social: Em 31 de dezembro de 2016, o capital social totalmente integralizado 
monta R$ 800.000,00, dividido em 968 ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal. b) Reserva legal: A reserva legal é constituída mediante a 
apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, até atingir o limite de 20% 
do capital social. c) Reservas de lucros: Corresponde ao lucro 
remanescente, após a destinação para reserva legal e a distribuição dos 
dividendos. 5. Instrumentos financeiros: A Sociedade entende que o valor 
contábil dos instrumentos financeiros equivale ao seu valor de mercado.

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de Reais)

Ativo 2016 2015
 Circulante 8.505 4.929
  Caixa e equivalentes de caixa 5.778 4.929
  Estoque de imóveis 599 -
  Clientes 2.128 -
 Não Circulante 204.102 201.559
  Realizável a Longo Prazo 8.761 8.761
   Partes relacionadas 1.538 1.538
   Dividendos a receber 7.223 7.223
 Permanente 195.341 192.798
  Investimentos 195.341 192.798
Total do Ativo 212.607 206.488

Passivo e Patrimônio Líquido 2016 2015
 Circulante 20 -
  Imposto de renda e contribuição social 20 -
 Não Circulante 7.684 5.002
  Partes relacionadas 1.091 1.050
  Provisão para passivo a descoberto em investidas 3.283 2.345
  Impostos diferidos 1.182 1.607
  Receita diferida 2.128 -
 Patrimônio Líquido 204.903 201.486
  Capital social 800 800
  Reservas de lucros 204.103 200.686
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 212.607 206.488

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de Reais)

2016 2015
Receita da venda de imóveis 855 -
Impostos sobre vendas (31) -
Receita líquida 824 -
Custo da venda de imóveis (241) -
Lucro bruto 583 -
Despesas gerais e administrativas (10) (12)
Resultado financeiro líquido 1.107 759
Resultado da equivalência patrimonial 5.808 4.856
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 7.488 5.603
Imposto de renda e contribuição social correntes (20) -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 162 (252)
Lucro líquido do exercício 7.630 5.351

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - Exercícios 
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de Reais)

2016 2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Lucro líquido do exercício 7.630 5.351
  Despesas (receitas) que não afetam o fluxo de caixa:
  Resultado da equivalência patrimonial (5.808) (4.856)
  Imposto de renda e contribuição social 20 -
  Imposto de renda e contribuição social diferidos (425) 252

1.417 747
Variação nos ativos e passivos circulantes 
 e não circulantes:
(Aumento) redução dos ativos:
 Estoque de imóveis (599) -
 Clientes (2.128) -
Aumento (redução) dos passivos:
 Receitas diferidas 2.128 -
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades 
 operacionais 818 747
Fluxo de caixa de atividades de investimento
 Aquisição de investimentos em participações societárias - (472)
 Venda de investimento 840 -
 Recebimento de dividendos de controladas 3.363 5.637
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos 4.203 5.165
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Recebimento de empréstimos de partes relacionadas 41 484
 Pagamento de dividendos a acionistas (4.213) (5.637)
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (4.172) (5.153)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 849 759
Caixa e equivalentes de caixa
 Caixas e equivalentes no início do exercício 4.929 4.170
 Caixas e equivalentes no final do exercício 5.778 4.929
Aumento (redução) de caixa e equivalentes 849 759

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de Reais)

Reservas de Lucros
Capital 
Social

Reserva 
Legal

Retenção 
de Lucros

Lucros 
Acumulados 

Total das 
Reservas

Patrimônio 
Líquido

Saldos em 1º de janeiro de 2015 800 1.063 199.909 - 200.972 201.771
Lucro líquido do exercício - - - 5.351 5.351 5.351
Dividendos propostos - - (286) (5.351) (5.637) (5.637)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 800 1.063 199.623 - 200.686 201.486
Lucro líquido do exercício - - - 7.630 7.630 7.630
Dividendos propostos - - - (4.213) (4.213) (4.213)
Reserva de lucros acumulados - - 3.417 (3.417) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 800 1.063 203.040 - 204.103 204.903

Diretoria

Zeev Chalon Horovitz - Diretor-Presidente

Michel Ben Horovitz - Diretor

Salvador Marotta - Técnico CRC 1-SP 124.433/O-5

RAMOT S/A
CNPJ/MF 74.253.642/0001-39
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Submetemos à sua apreciação as demonstrações financeiras, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. A Diretoria.
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL Edital de 1ª e 2ª Praça  sobre o bem imóvel e para intimação dos requeridos : NILSON MONTEIRO MARTINS 
PEREIRA  (CPF 029.292.528-31 ), seu cônjuge, ROSEMEIRE DA SILVA LUZ PEREIRA (CPF , 094.717.518-02 ); da credora hipotecária 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO e demais interessados, que expedido na Ação de Procedimento 
Sumario (despesas condominiais), Processo de nº 0057681-73.2010.8.26.002  (002.10.057681-0), em trâmite na 6ª Vara Cível do Fórum de 
Santo Amaro - Comarca de São Paulo/SP requerida por CONJUNTO RESIDENCIAL MORADA DOS PASSÁROS (CNPJ, 00209435/0001-
40) Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da 
ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1.DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: O Apartamento nº 22, localizado no 
2ª andar do EDIFÍCIO MANDARIM ou bloco 3A ou ala do Bloco 03, integrante do Conjunto Residencial Morada dos Pássaros, com entrada 
pelo nº 1900 da estrada Pirajussara, – valo velho, no bairro Pirajussara, 29º Sub distrito – Santo Amaro /SP, contendo uma área útil de 
51,900m², área comum de 49,321m², uma área de 11.250m² que corresponde a vaga de garagem a de nº 65 descoberta, localizada no nível 
térreo, perfazendo a área total de 101,221m², com fração ideal de 0,00427 no terreno condominial. Contribuinte nº 184.252.0001-6 em área 
maior.  Objeto da matricula nº 262.031 -11º CRI da Capital /SP. ÔNUS: Consta da referida matrícula, conforme R.5 (04/07/1994) Hipoteca em 
favor da Caixa Econômica Federal; R.6 (23/01/2003) Arresto expedido e passado respectivamente, nos autos de Execução Fiscal n° 709.084-
6/98-9, movida pela MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO e R.7 (24/01/2012) Penhora Exequenda. 2.AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 165.837,86 - 
(MAIO/2017 - CONF. Cálculo de Atualização da AASP).3.DÉBITO EXEQUENDO - R$ 81.141,86 (MARÇO/2017). 4.VISITAÇÃO - Não há 
visitação.5.DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 24/07/2017, às 13h30min, e termina em 27/07/2017, às 13h30min e; 2ª Praça 
começa em 27/07/2017, às 13h31min, e termina em 16/08/2017, às 13h30min. 6.CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital 
completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br Ficam os 
requeridos: NILSON MONTEIRO MARTINS PEREIRA, seu cônjuge, ROSEMEIRE DA SILVA LUZ PEREIRA; da credora hipotecária CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL; MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) 
localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 08 de Junho do ano 2017. 

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1117362-
75.2015.8.26.0100. A Dra. Mariana de Souza Neves Salinas, 
Juíza de Direito da 31ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a 
Altair da Silva e Nezia Lima da Silva, CPF em comum 
026.816.178-04, que Condomínio Edifício Colômbia lhes 
ajuizou ação sumária para cobrança desp. condomínio de 
R$2.913,28(nov/15),referente a débitos condominiais do apto 
42,integrante do Condomínio autor,à Rua Vergueiro, 253/263 
-Vergueiro-CEP.01504-001-SP devidamente corrigido e acres-
cido das custas e despesas processuais,e honorários advo-
catícios. Estando os réus em lugar incerto, expede-se edital 
de citação,para em 15dias,a fluir do prazo supra,contestarem 
a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se 
curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2017.    [27,28] 
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1ª Vara do Juizado Especial Cível da Lapa/SP
Edital de 1° e 2° Praça/Leilão de bem imóvel e de intimação do executado GILDASIO ANTONIO DOS
SANTOS (CPF nº 065.478.078-19), bem como para cientificacão da coproprietária JUCELIA SANTOS DA
SILVA (CPF nº 134.159.478-58).  O Dr. Fernando Salles Amaral, MM Juiz de Direito da 1ª Vara do Juizadeo
Especial Cível Lapa/SP, na forma da, Lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Praça do bem
imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os autos
da Ação de Prestação de Contas em fase de Execução, ajuizada por JUSCELINO PEREIRA DOS SANTOS,
Processo n° 0003692-49.2010.8.26.0004, tendo sido designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo
com as regras expostas a seguir: O bem será vendido no estado em que se encontra e o leilão será realizado
por meio eletrônico, com fulcro no artigo 879 Código de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento
CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br.
o 1ª leilão terá início no dia 31/07/2017 às 13:00 horas e término dia 03/08/2017 às 13:00 horas onde serão
aceitos lances de interessados previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo
lance superior ou igual ao valor da avaliação em 1ª leilão, fica desde já designado para início da 2ª Praça o
dia 03/08/2017 às 13:01 horas que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 25/08/2017, às
13:00 horas. Em primeio leilão deverá o lance ser superior ao valor da avaliação. Em segundo leilão, se for
o lance inferior ao valor da avaliação, ficará submetido e condicionado à posterior homologação pelo MM.
Juízo responsável, sendo que o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por
cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial, não sendo aceito
em hipótese alguma lance vil, de acordo com o artigo 891 do CPC. 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. Os lances poderão ser ofertados pela lnternet, por meio do site
www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial. Correrão por conta do arrematante todas as providências
necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas condominiais não pagas nesta ação,
além daquelas com a transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e
tributários gerados pelo imóvel, que subrogarão no preço da arrematação nos termos do parágrafo único do
artigo 130 do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do praça/ciência da liberação
do lance condicional, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com a comprovação
do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão, será assinado o auto de arrematação, caso não
sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os
lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso,
da aplicação da sanção prevista no art. 897 do CPC. O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões
Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre
o preço de arrematação do bem, conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei
21.981/32, por meio de deposito judicial, 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 do bem:
Apartamento nº 01, localizado no andar terreo do Edificio Barcelona, situado na Rua Itaiquara, nº
99, no 4º Subdistrito – Nossa Senhora do Ó, contendo a área privativa de 68,07m² e área comum de 50,732m²
(incluiu área de garagem de 18,74m²), com a área total de 118,802m², correspondendo-lhe uma fração ideal
de 1,4193% no terreno condominial, matriculado sob nº 123.831, com direito a uma das vagas de garagem
tratadas como propriedades comuns, para estacionamente de um veiculo de passeio, de forma indeteminada.
Convenção de condomio registrada sob nº 10.499, no livro 3 desta serventia. Inscrição Municipal: contribuinte
nº 104.019.0054-0 (terreno condominial), objeto da matricula 138.488 do 8º CRI/SP. Avaliação R$ 380.000,00
(base 01/2017), valor que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária
do TJ/SP. Conforme Av.-04 consta penhora exequenda. Do Pagamento Parcelado - Os interessados poderão
apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail:
claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art.
895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso
(Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso
no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida
com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos
autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Adjudicação - Na hipótese
de adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão devida ao
Leiloeiro Público Oficial, que nesse caso será de 5% (cinco por cento). Remição da Execução ou Acordo -
Se o(s) executado(s), após a publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou
alienado o bem, deverão apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia comprobatória do
referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou
celebração do acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverão o(s)
executado(s) pagar a importância devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais, honorários
advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida
exeqüenda atualizada (art. 7°, § 3º Resolução 236/2016 CNJ). A publicação deste Edital supre eventual
insucesso nas notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos. Dos autos não consta
recurso pendente de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. São
Paulo, 05 de junho de 2017. Fernando Salles Amaral – Juiz de Direito

Edital de 1° e 2° Praças de bem imóvel e de intimação do executado PAULO ROBERTO RIZZO ZUTTION
(RG nº 6.045.638) e DALVA MARIA COSTA RIZZO ZUTTION (RG nº 11.972.356-6), CPF nº 622.756.908-
91 (comum). O Dr. Jomar Juarez Amorim, MM Juíz de Direito da 2ª Vara Civel do Foro Regional do
Jabaquara, na forma da Lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Praças do bem imóvel, virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, que, por esse r. Juízo processam-se os autos da Ação
de Reintegração de Posse, ajuizada por VANENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, e como
exequente LAERCIO JOSE LOUREIRO DOS SANTOS, Processo nº 0121506-27.2006.8.26.0003, tendo
sido designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será
vendido no estado em que se encontra e a praça será realizada por meio eletrônico, com fulcro no artigo 879
do Código de Processo Civil e regulamentada pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br. A 1ª praça terá início no dia 31/07/2017
às 11:00 horas e término dia 03/08/2017 às 11:00 horas onde serão aceitos lances de interessados
previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou igual ao valor
da avaliação em 1ª Praça, fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia 03/08//2017 às 11:01 horas
que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 25/08/2017, às 11:00 horas. Em primeira praça
deverá o lance ser superior ao valor da avaliação. Em segunda praça, se for o lance inferior ao valor da
avaliação, ficará submetido e condicionado à posterior homologação pelo MM. Juízo responsável, sendo que
o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação
judicial, que será atualizada (até a data da alienação judicial), não sendo aceito em hipótese alguma lance
vil, de acordo com o artigo 891 do CPC. As praças serão conduzidas pelo Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio
Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances
poderão ser ofertados pela lnternet, através do site www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial. 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, exceto débitos fiscais e tributários
gerados pelo imóvel, que subrogarão no preço da arrematação nos termos do parágrafo único do artigo 130
do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá depositar em 24h (vinte e quatro) a comissão do
leiloeiro  e mais 20% do lanço a título de caução, e o restante no prazo de 15 dias, por meio de guia de depósito
judicial em favor do Juízo responsável, com a comprovação do efetivo pagamento do valor da arrematação e
da comissão, será assinado o auto de arrematação. Caso não sejam efetuados os depósitos, o gestor
comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente anteriores para que
sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista no art. 896
§ 2º do CPC. O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título
de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem,
conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, por meio de deposito
bancário em nome de Cláudio Sousa dos Santos – CPF 073.919.578-60, Banco Bradesco, Agência: 0095,
Conta Corrente: 171.261-6, não estando a referida comissão incluída no valor do lance e não será devolvida
ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por
razões alheias a vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas. Bem: Direitos de
Compromissario Compradores do Imóvel: Lote de terreno, sem benfeitorias, sob nº 19 da Quadra “Q”, do
loteamento denominado Capital Ville I, localizado nesta cidade, com área de 1.184,50m², medindo 36,50
metros de frente para a Rua Pirajui; 51:50 metros do lado esquerdo , confrontando com o lote 18; 58:00 metros
do lado direito, confrontando com o lote 20 e 9,50 metros de fundos confrontando com o lote 17. Cadastro PM
nº 78.007.0019, objeto da matricula nº 118.786 do 2º CRI/Jundiai/SP. Conforme AV.04 consta penhora exequenda.
Avaliação total R$ 142.400,00 (novembro/2013), valor que será atualizado até a data da alienação conforme
tabela de atualização monetária 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). Adjudicação - Na hipótese
de adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão devida ao
Leiloeiro Público Oficial, que nesse caso será de 3% (três por cento). Remição da Execução ou Acordo - Se
o(s) executado(s), após a publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou
alienado o bem, deverão apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia comprobatória do
referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou
celebração do acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverão o(s)
executado(s) pagar a importância devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais, honorários
advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida
exeqüenda atualizada (art. 7°, § 3º Resolução 236/2016 CNJ). A publicação deste Edital supre eventual
insucesso nas notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos. Dos autos, não consta
recurso pendente de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. São
Paulo, 05 de junho de 2017. Jomar Juarez Amorim - Juíz de Direito

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
DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA, 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@procreditoce.com.br.

PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 28/06/2017 HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-SÃO
PAULO/SP

Contrato: 8.1679.0906148-4 - SED: 42/16 - CREDOR: CAIXA - AGENTE: DOMUS
DEVEDOR(ES): RENATO COSTA LIMA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, TECNICO
CONTABILIDADE, CPF: 125.438.438-33, RG: 10.774.624-SP e FERNANDA FANTINI
TANAJURA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, PROFESSORA, CPF: 260.103.818-
78, RG: 25.317.698-0-SP. Imóvel sito à: RUA PROFESSOR RUI BLOEM, Nº 331, AP
DUPLEX Nº 142, LOCALIZADO NO 13º E 14º ANDARES (ACESSO PELO 14º ANDAR)
DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL ONIX, NA VILA SÁ E SILVA, NO 4º
SUBDISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó - SÃO PAULO/SP. Descrição: Contendo a
área privativa de 60,410m2, área comum de divisão não proporcional de 17,390m2
(garagem) e área comum de divisão proporcional de 21,771m2, com a área total de
99,571m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 1,3386% no terreno condominial
matriculado sob o nº 115.382, com direito a uma vaga na garagem coletiva, para
estacionamento de um veículo de passeio, de forma indeterminada.

São Paulo, 09/06/2017.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial

09/06/2017 - 19/06/2017 - 28/06/2017

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  26/
06/17, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1B42A -  CONTRATO: 802450903597-4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
AGENCIA 0245 - VILLA LOBOS
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA EUGENIO DANERI, N°50, APARTAMENTO 14,
LOCALIZADO NO 1° ANDAR, BLOCO 2, RESIDENCIAL JARDIM DAS PALMEIRAS,
31° SUBDISTRITO-PIRITUBA SÃO PAULO/SP. CABENDO-HE O DIREITO A UMA
VAGA NA GARAGEM.

MARIA APARECIDA RAMOS BRITO, BRASILEIRO(A), PROFESSORA , CPF:
49265660520, CI: 3.217.116SSP/BA CASADO(A).

BANCO BONSUCESSO S/A
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

26 - 27 - 28/06/2017

Financial ABV Participações S.A. - NIRE 35.300.413.288 - CNPJ/MF nº 14.367.758/0001-77
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora, Local: 15.12.2016, às 15hs, na sede, Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1017, 10º andar, parte, São Paulo/
SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente, Luis Cláudio Garcia de Souza e, Se-
cretário, Marcos Moretti. Deliberações Aprovadas: A Diretoria, passa a ser composta por 2 membros: Marcos Moretti, 
brasileiro, divorciado, advogado, RG nº 5.772.152/SSP-SP, CPF/MF nº 448.215.738-49; e Margot Alyse Greenman, norte-ame-
ricana, casada, economista, RNE nº V555182-0 e CPF/MF nº 233.086.818-97, ambos residentes São Paulo/SP, com mandato 
unifi cado de 02 anos, tendo seu início em 28.11.2016 e término em 28.11.2018, sendo permitida reeleição, de modo que o 
Termo de Posse e a Declaração de Desimpedimento estão arquivados na sede da companhia. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 15.12.2016. Acionistas: Captalys Companhia de Investimentos e Captalys Serviços de Crédito 
Ltda., por Marcos Moretti e Margot Alyse Greenman. Luis Cláudio Garcia de Souza - Presidente, Marcos Moretti - Secre-
tário.  JUCESP nº 280.814/17-3 em 20.06.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos do Município de Osasco e Região, convoca todos os seus 
associados, quites com seus direitos estatutários, para Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá dia 29/06/2017,  
às 10:00 horas, em primeira convocação à Rua José Bacarelli nº 109, Vila Campesina, Osasco, SP, para deliberar  
sobre a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação ou não da prestação de contas do exercício de 2016. Não havendo  
na hora indicada número de associados presentes em condições estatutárias para a instalação dos trabalhos em  
primeira convocação, a Assembleia será realizada meia hora após, no mesmo local e data, com qualquer número  
de associados presentes. Osasco, 26/06/2017. Antonio Rodrigues dos Santos - Presidente. 

Soebe Construção e Pavimentação S.A. NIRE 35.300.471.270 - CNPJ/MF 43.677.822/0001-14
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 08/06/2017

Data, horário e local: 08/06/2017, às 10hs, na sede da Companhia, na Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, n° 353, Sala 01, Laranjeiras, 
CEP 07739-000, no Município de Caieiras/SP. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Convocação: Dispensada, nos termos 
do artigo 124, §4° da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas. Composição da mesa: Presidente: Michel Matilde de 
Novaes, Secretário: Paulo Roberto dos Santos. Ordem do dia: (i) Leitura, discussão e votação das contas da administração, demonstrações financeiras 
e balanço patrimonial, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2016; (ii) Destinação do resultado do exercício; e (iii) Outros assuntos de interesse 
geral. Deliberações: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que procedesse a leitura da ordem do dia. Dando início às 
deliberações, com relação ao item (i) da ordem do dia, o Sr. Presidente esclareceu que os documentos previstos no artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos 
ao exercício encerrado em 31/12/2016, em especial as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial, foram  publicados no DOESP, folhas 18 e 
19, de 02/06/2017 e no jornal O Dia São Paulo, folhas 7, edição de 02/06/2017. Quanto ao item (ii), os acionistas decidiram destinar o lucro líquido do 
exercício de 2016 no montante de R$ 1.073.679,00, da seguinte forma: R$ 53.684,00 para Reserva Legal e R$1.019.995,00 para Reserva de Lucros. 
Por fim, quanto ao item (iii) da ordem do dia, “outros assuntos de interesse geral”, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como não 
houve manifestação de nenhum dos presentes, o Sr. Presidente declarou encerrada a assembleia, determinando a lavratura da presente ata, que depois 
de redigida, foi lida e aprovada por todos os presentes. “A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio” Assinaturas: Michel Matilde de Novaes 
- Presidente; Paulo Roberto dos Santos - Secretário. Acionistas: EPAH – Empresa Paulista de Asfalto Ltda. Michel Matilde de Novaes; Emil Beyruti - 
EMABE Empreendimentos e Participações - Eireli - Emil Beyruti. JUCESP n° 281.043/17-6 em 20/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS. OFÍCIO PCD nº 111/2017. São Paulo,
21 de Junho de 2017.  ITAMAR COLOMBINI CAPANO, Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo do
Clube Atlético Juventus, no uso de suas atribuições, DETERMINA que seja publicado no sitio eletrônico, bem
como afixado na Portaria Central, na Sala do Conselho Deliberativo, e nos Departamentos, pelo período de
10 (dez) dias, o presente Ofício, para dar conhecimento aos Associados e Conselheiros, pelo qual vem
RETIFICAR o item “a” objeto da ordem do dia, constante do EDITAL DE CONVOCAÇÃO para a ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA DO CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS datado de 04 de outubro de 2016, cuja Assembleia
foi realizada no dia 05 de Novembro de 2016, que passa a ter a seguinte redação: “a) Eleger para o período
de 22 de dezembro de 2016 a 21 de dezembro de 2020, com base do Art. 115 e demais artigos aplicáveis à
matéria do Estatuto Associativo, os 40 membros não vitalícios do Conselho Deliberativo e seus 10 suplentes
do designado GRUPO “B”, segundo as Normas Disciplinadoras dessa eleição contidas no Ofício PCD 129/
2016, de 25 de agosto de 2016. Normas essas que se encontram publicadas no sitio oficial do Clube Atlético
Juventus e afixadas na Portaria Central e nos Departamentos do Clube, e que ficaram á disposição dos
candidatos na Secretaria da Presidência do Conselho Deliberativo. O mandato é de 04 (quatro) anos, conforme
dispõe o Art. 115 do Estatuto Associativo, aos eleitos será dada posse logo após a proclamação dos resultados,
e a assunção do cargo iniciar-se-á no dia 22 de Dezembro de 2016 até o dia 21 de Dezembro de 2020.” Assim
RETIFICADO o item “a” daquele Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinária que foi realizada
em 05 de novembro de 2016, nas dependências do Juventus – Ginásio de Futsal -, RATIFICA em todos os
demais termos, relações e dizeres, para que produza todos os fins e efeitos de direito, inclusive, respeitando
o princípio da continuidade registral. (a) ITAMAR COLOMBINI CAPANO. Presidente do Egrégio Conselho
Deliberativo do JUVENTUS. 26, 27  e 28/06

Heleno & Fonseca Construtécnica S.A.
CNPJ/MF nº 61.573.184 /0001-73 - NIRE 35.30004584-0 

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Archângela Gabriela Prati Fávaro, acionista titular de ações representativas de mais de 5% do capital social da Heleno 
& Fonseca Construtécnica S.A. (“Companhia”), vem, na forma prevista na alínea “c” do parágrafo único do artigo 123 
da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), convocar os Senhores Acionistas da Companhia para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 14 horas do dia 05 de julho de 2017, na sede social da 
Companhia, localizada na Rua Guararapes, 1909, 5º andar, na cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre 
as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i) a alteração do funcionamento da administração da Companhia, 
com a extinção do Conselho de Administração, passando a Companhia a ser administrada apenas pela Diretoria, de 
sorte a simplificar a estrutura da Companhia, com a consequente redução dos custos operacionais, tendo em vista a 
situação econômica atual do setor de atuação da Companhia; (ii) a criação de reserva estatutária, nos termos do artigo 
194 da Lei das Sociedades por Ações, que  tem como  finalidade reforçar o capital de giro e fluxo de caixa da Companhia, 
a qual não poderá ultrapassar 100% do valor do capital social da Companhia; e (iii) a consequente reforma do estatuto 
social para refletir as novas regras da administração e a criação da reserva estatutária mencionada acima. 

São Paulo, 27 de junho de 2017. Archângela Gabriela Prati Fávaro (acionista).

EXTRATO DA REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA
na Data 19 de Junho de 2017

Alcione de Albanesi e Juliene de Albanesi Valencio, únicas sócias da FORTUNE LIGHTH HOLDING LTDA
(“Sociedade”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Grumixamas, 99 sala 311 Jabaquara,
CEP 04349-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.209.688/0001-66 e com seus atos constitutivos devidamente
arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.225.068.507, por
intermédio da Reunião de Sócios realizada na data de 19/06/2017, deliberaram pela realização de Alteração
do Contrato Social da Sociedade para  redução do seu capital social ,por ser considerado excessivo em
relação aos objetivos  sociais, em R$ 8.034.816,00 (oito milhões, trinta e quatro mil, oitocentos e dezesseis
reais), passando o capital social para R$ 2.678.272,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos
e dezesseis reais), representado por 2.678.272 (dois milhões, seiscentos e setenta e oito mil, duzentos e
setenta e duas) quotas sociais, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, mediante o cancelamento de
3.716.240 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada, referente à  parcelas que seria integralizada pela sócia
ALCIONE DE ALBANESI, e que terá essas quotas canceladas. Nos termos e para os fins dasdisposições
constantes do art. 1.084 da Lei n° 10.406/02, é efetuada apublicação do presente extrato, para que produza
seus jurídicos e legaisefeitos. São Paulo, 19 de junho de 2017. Alcione de Albanesi, Juliene de Albanesi
Valencio. 27, 28 e 29/06/17

7ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP
Edital Intimação Prazo 60 dias Processo Digital.1004705.65.2016.8.26.0001 Assunto Reintegração/Manutenção
de Posse Requerente Benjamim Participações e Representações e Outro Requerido Antonio Lirio Simon
Edital de Intimação Prazo de 20 Dias A Dra.Amanda Eiko Sato,na forma da Lei, etc Juíza de Direito da 7ª Vara
Cível do Foro Regional de Santana/SP Faz Saber a Severino Cordeiro da Silva CPF/MF 428.373.598-15
proprietário do Veiculo VW/Santana GLS Placa CAJ 9533 Ano Fabricação/modelo  1988/1989 Chassi
9BWZZZ32ZJP241703;Vera Lucia Marques CPF/MF 807.625.148-68 proprietária do Veiculo Fiat/Premio
CSL 1.6 Placa BHP 9785 Ano fabricação/modelo1993/1994 Chassi 9BD146000P5083896: Marlene de Cassia
Santos CPF/MF 163.265.368-04 Proprietária do Veiculo VW/Fusca 1300 Placa CXX 4543, Ano Fabricação/
modelo 1974, Chassi BJ021634: Luís Evandro Takeshi Suzuki CPF/MF 127.540.028.04,Proprietário do Veiculo
VW/Kombi, Placa B00 9357 Ano Fabricação/modelo 1994 Chassi 9BWZZZ23ZRP012584; Francisco Temotio
de Oliveira CPF/MF 008.045.238-86, Proprietário do Veiculo GM/Opala, Placa BRL 3425, Ano de Fabricação/
modelo 1980 Chassi 5N87EKB111570 e Andre Luiz Fernandez Soares CPF/MF 033.133.737-60; Proprietário
do Veiculo IMP/Peugeot 106 Soleil, Placa KPG 2513, Ano Fabricação/
modelo;1999,Chassi;VF31ACDZ9XM002140;que nos autos da ação de Reintegração/Manutenção de Posse
nº 1004705-65-2016.8.26.0001      em que Benjamim Participações e Representações Ltda. CNPJ 61.211.314/
0001-28 (na Pessoa de seu Representante Legal Sr, Paulo Roque da Silva CPF/MF 222.457.238-72 move
em face de Antonio Lirio Simon RG. 18.312.932-5 e CPF/MF 357.040.980-53; em razão do Instrumento
Particular de Contrato de Comodato e outra avenças que em 26.09.2015 as partes formalizaram a rescisão
do Comodato do Imóvel.sito á Rua João Ventura Batista, 542 Vila Guilherme/São Paulo. Encontrando-se os
veículos descritos acima estacionados no imóvel acima mencionado e estando seus Proprietários em lugar
incertos e não sabidos Foi deferida suas Intimações por Edital  para que promovam a retirada dos Veículos
que se encontra no Imóvel  do Autor sito á Rua João Ventura Batista, 542, Vila Guilherme/São Paulo no prazo
de 60 dias sob pena de ser vendido em hasta Pública; devendo para tanto dirigir-se a AV.Engenheiro Caetano
Alvares,594, 2º andar (Central de Mandados do Foro de Santana),Casa Verde, munidos de documento que
comprove a propriedade do bem,para agendar a retirada do referido veiculo com Oficial de Justiça Marta Vania
da Silva Bueno.Será o Edital Publicado nos termos do Art.746 § 2º do CPC para que o dono ou o legítimo
possuidor a reclame. Não sendo constada a ação os proprietários serão considerados revéis caso que será
nomeado curador especial.Será o presente Edital por extrato,afixado e Publicado na forma da Lei.Mais
Nada.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 08 de Junho de 2017. 28 e 29/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. Nº 1052901-31.2014.8.26.0100. A Dra. Glaucia Lacerda
Mansutti, MMª. Juíza de Direito da 45ª Vara Cível - Foro Central /SP, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a
CONFECÇÕES LARA FASHION LTDA, CNPJ 02.728.357/0001-16, na pessoa de seu representante legal
que o HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, ajuizou-lhe Ação de Cobrança, julgada procedente, encontrando-
se o processo na fase de Cumprimento de Sentença. Estando a executada em lugar ignorado e incerto, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por edital, para no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o
pagamento do débito no valor de R$ 100.638,71, devidamente atualizado a época do pagamento. Não ocorrendo
pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%
que serão agregados ao valor do débito. NADA MAIS. Será o edital por extrato publicado na forma da lei. São
Paulo, 07/06/2017. 28 e 29/06

Citação - Prazo 30 dias. Proc. 0201177-26.2011.8.26.0100. O Dr. Mario Chiuvite Junior, Juiz de Direito da 22ª
Vara Cível da Capital. Faz Saber a Antonio Carlos Tavares de Araujo (CPF 051.880.568-95) que
Condomínio Edifício Conde Shopping Center, ajuizou uma ação de Cobrança pelo rito Sumário,
objetivando a condenação do réu ao pagamento de R$ 15.091,76, referente às despesas condominiais
vencidadas desde 04/2008, da unidade loja 03 do condominio autor, sito à Rua José Bonifácio,176. Estando
o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo
supra, conteste a ação, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial. Será o edital
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 10/05/2017. Mario Chiuvite Junior Juiz de Direito.  27 e 28/06


