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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:20/12/17 - A partir das: 12:30
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a RUA MANUEL
JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68, SAO PAULO, SP,  telefone 1139310744, faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do
sinal dado.

A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
será feita através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto as Agências
especificadas ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma
das  Agências da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicadas com no
mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.

Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da
praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas
correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções extrajudiciais.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:1BC6E- CONTRATO: 110870420620-7-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA- AGENCIA: 1087 - HEITOR PENTEADO

ANTONIO CARLOS FERRAZ,BRASILEIRO(A), GERENTE DE VENDAS,DIVORCIADO,
CPF 63597560806, CI 5.169.307 SSP/SP,  e cônjuge, se casado(a) estiver.
TEREZINHA FERREIRA DE ALMEIDA , BRASILEIRO(A), DO LAR, CPF 00702216852,
CI 12.321.695-3 SSP/SP, SOLTEIRO(A),  e cônjuge, se casado(a) estiver.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: UM PREDIO RESIDENCIAL COM DOIS PAVIMENTOS
PARA UMA HABITAÇÃO, COM 134,25M2 DE AREA CONSTRUIDA, SITUADO A RUA
EPAMINONDAS MELLO AMARAL, Nº 720, E SEU RESPECTIVO TERRENO COM A
AREA DE 183,60M2, CONSTITUIDO POR PARTE DOS LOTES 31, 32 E 33 DA GLEBA
I DO SITIO MANDAQUI, BAIRRO DO IMIRIM, 23º SUBDISTRITO-CASA VERDE,
SAO PAULO, SP. COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS,
PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 962.302,48
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 470.000,00

SAO PAULO, 01/12/17
ARY ANDRÉ NETO

01 - 04 - 20/12/17

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:20/12/2017 - A partir das: 12:30
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a RUA MANUEL
JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68, SAO PAULO, SP,  telefone 1139310744, faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de  CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do
sinal dado.

A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita
através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto as Agências especificadas ao
lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma
das  Agências da CAIXA ECONOMICA FEDERAL indicadas com no mínimo 5 (cinco)
dias de antecedência com relação a data do leilão.

Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da
praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas
correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções extrajudiciais.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:1BC5D- CONTRATO: 840090890639-0-  CAIXA ECONOMICA FEDERAL-
AGENCIA: 4009 - MATEO BEI

EVALDO ANTENOR , BRASILEIRO(A), MECANICO DE MANUTENÇAO CPF
00412126656, CI 37.150.206-8 SSP/SP, CASADO(A) COM RENATA VITA DA SILVA
ANTENOR, BRASILEIRO(A), DO LAR CPF 04818858625, CI MG 11.606.831 SSP/MG.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 32-A, 3º PAVIMENTO, CONDOMINIO
SAO FRANCISCO III, CONJUNTO HABITACIONAL PADRE MANOEL DA NOBREGA,
SITUADO A RUA PADRE JOSE VIEIRA DE MATOS, Nº 740, 38º SUBDISTRITO - VILA
MATILDE, SAO PAULO, SP. CORRESPONDENDO-LHE A AREA UTIL DE 43,07M2,
AREA COMUM DE 4,76M2, AREA TOTAL DE 47,83M2, A QUOTA PARTE IDEAL DE
34,72M2, OU SEJA A QUOTA PARTE IDEAL DE 2,2789% NO TERRENO DO
CONDOMINIO. COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS,
PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 111.076,88
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 180.000,00

SAO PAULO, 30/11/2017
ARY ANDRÉ NETO

30/11 – 01 - 20/12/2017

1ª Vara Cível do Foro Regional X - Ipiranga/SP.
Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação dos executados RUTE GASPARETO CONDADO (RG
nº 10998376 e CPF nº 092.287.878-13), e seu marido se casada for. O Dr. Luis Fernando Cirillo, MM° Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional X - Ipiranga/SP, na forma da Lei...etc, FAZ SABER, aos que o
presente Edital de 1° e 2° Leilão do bem Imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que,
por esse r. Juízo processam-se os autos da Ação de procedimento sumário em fase de execução ajuizada por
CONDOMINIO PRIME HOUSE, Processo n° 0114000-71.2009.8.26.0010, 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 realizado por meio eletrônico, com fulcro no artigo 879 do 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. A 1ª praça terá início no dia 29/01/2018 às 14:30 horas e término dia 01/
02/2018 às 14:30 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 01/02/2018 às 14:31 horas que se estenderá por no mínimo
vinte dias e se encerrará em 26/02//2018, às 14:30 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 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, § unico
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 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 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
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. Descrição do bem: Apartamento
duplex nº 1142, lozalizado nos 14º andar e andar da cobertura do Bloco “A” - Edificio Blue Tower integrangrante
do empreendimento denominado “Condominio Prime House, situado à Rua Agostinho Gomes, nº 1.326,
esquina com a Rua dos Patriotas, no 18º subdistrito - Ipiranga, com a área real privativa de 134,800m², a área
real comum de garagem de 49,434m², correspondente a duas vagas localizadas nos subsolos, para guarda
de um veiculo de passeio, em cada uma, em lugar individual e indeterminado, sujeito a auxilio de manobrista,
a área real comum de 51,898m², a área real total de 236,132m², a fração ideal de terreno de 0,8349% e o
coeficiente de participação da unidade no bloco de 1,8431%. O terreno, onde está cosntruido o referido
empreendimento, encerra a área de 2.924,27m². Contribuinte nº 040.052.0353. Objeto da Matrícula nº 146.628
do 6º CRI/SP. Avaliação R$ 560.000,00 (base setembro/2012), valor que será atualizado até a data da alienação
conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Conforme consta do R.5/146.628 - hipoteca em favor de
Wilson Miguel Carnevalli e Olga Caroza Carnevalli, para garantia de divida assumida por PB- 500
Empreendimentos Ltda, para garantia da divida de R$ 300.000,00, em 28 de novembro de 2006. 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 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 leilão, 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 pago (dívida exeqüenda). A publicação deste Edital supre eventual insucesso nas
notificações pessoais dos executados e dos respe ctivos patronos. Dos autos, não consta recurso pendente
de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. São Paulo, 09 de
novembro de 2017. Eu,____, escrevente digitei. Eu ___, diretor(a) conferi e subscrevi. Luís Fernando Cirillo
- Juiz de Direito

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido(em milhares de reais)

NTB Empreendimentos Imobiliários S.A
CNPJ: 17.577.856/0001-27

Relatório da Diretoria

1) Contexto Operacional: A NTB Empreendimentos Imobiliários S.A. foi constituída em 
18/01/2013 e tem como objetivo social: participação em outras sociedades, como sócia, 
acionista ou quotista, atuando como holding.Participações em não controladoras: Para 
atender os propósitos societários, a sociedade adquiriu participações societárias diretas e in-
diretas em outras sociedades, as quais possuem as seguintes atividades preponderantes nos 
setores de: Hotelaria - prestando serviços de hotelaria: Administração de Bens próprios - com 
atividades de administração, compra, venda e locação de bens e imóveis próprios. Em 31 de 
dezembro de 2016, a sociedade possui participações societárias diretas em não controladas: 
Participações em investimentos diretos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.
 Participações societárias em %
Empresas 2016 2015
AFB Empreendimentos e Hotelaria Ltda 20% 20%
Baspar Participações e Empreendimentos Ltda 70,03% 70,03%
2) As demonstrações contábeis: Inerentes aos exercícios � ndos em 31 de dezembro de 
2016 e 2015 estão sendo apresentadas em Reais (R$) e foram aprovadas pela administração. 
3) Apresentação das demonstrações � nanceiras: As demonstrações � nanceiras foram ela-
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a 
Norma Brasileira de Contabilidade - TG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. A moeda funcional 
da Empresa é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações � nan-
ceiras. 4) Resumo das principais práticas Contábeis: a) Apuração do Resultado: é apurado 
em conformidade com o regime de competência; b) Base de mensuração: As demonstrações 
� nanceiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens 
materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais: • Os instrumentos � nanceiros derivativos 
mensurados pelo valor justo; • Os instrumentos � nanceiros mensurados pelo valor justo por 
meio do resultado. c) Ativo e Passivo circulante e não circulante: são demonstradas pelos 
valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encar-
gos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial; d) 
Base de consolidação: Investimentos em coligadas, controladas e controladas em conjunto 
As coligadas são aquelas entidades nas quais a Companhia, direta ou indiretamente, tenha 
in� uência signi� cativa, mas não controle, sobre as políticas � nanceiras e operacionais. A in-
� uência signi� cativa supostamente ocorre quando a Companhia, direta ou indiretamente, 
mantém entre 30 e 50 por cento do poder votante de outra entidade. Os investimentos em 
controladas no balanço individual são contabilizados por meio do método de equivalência 
patrimonial. As demonstrações � nanceiras de controladas e controladas em conjunto (joint 
venture) são incluídas nas demonstrações � nanceiras consolidadas a partir da data em que 
o controle, controle compartilhado, se inicia até a data em que o controle, controle com-
partilhado, deixa de existir. As políticas contábeis de controladas e controladas em conjunto 
estão alinhadas com as políticas adotadas pelo Grupo. Participações onde a compahia possua 
menos que 30 por cento do poder votante não são consolidadas. Transações eliminadas na 
consolidação: Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de 
transações intragrupo, são eliminados na preparação das demonstrações � nanceiras consoli-
dadas. Ganhos não realizados oriundos de transações com companhias investidas registrado 

Balanço patrimonial (em milhares de reais)
 Controladora Consolidado
Passivo Nota 2016 2015 2016 2015
Circulante  6 10 51 58
Impostos e contribuições a recolher 11 - - 39 41
Obrigações Trabalhistas 12 4 4 7 8
Outras contas a pagar 13 1 5 6 10
Não circulante  - - 1.669 1.806
Depósitos em Caução Aluguel 14 - - 214 227
  - - 214 227
Participações de acionistas não controladores 15 - - 1.454 1.578
Patrimônio líquido  4.506 4.594 4.506 4.594
Capital social 16 846 846 846 846
Reserva Legal 16 169 169 169 169
Reserva de Lucros 16 3.491 3.578 3.491 3.578
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  4.512 4.603 6.226 6.458

 Controladora Consolidado
Ativo Nota 2016 2015 2016 2015
Circulante  3 - 374 848
Disponibilidades 5 2 - 367 839
Imposto a recuperar 6 - - 3 2
Outros créditos 7 - - 4 7
Não circulante
Realizável a longo prazo  211 - 277 1
Mútuo partes relacionadas  8 211 - 276
Investimento Temporário  - - 1 1
Imobilizado 9 518 518 4.673 4.673
Investimentos 10 3.781 4.085 903 936
Total do Ativo  4.512 4.603 6.226 6.458

Demonstrações dos resultados abrangentes (em milhares de reais)
 Controladora Consolidado
 2016 2015 2016 2015
Resultado do período 320 920 767 972
Resultado abrangente total 320 920 767 972
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores 320 920 320 920
Acionistas não controladores - - 448 52
Resultado abrangente total 320 920 767 972

Demonstrações dos � uxos de caixa-Método indireto(em milhares de reais)
 Controladora Consolidado
Fluxos de caixa das atividades operacionais Nota 2016 2015 2016 2015
Lucro líquido (prejuízo) antes do imposto
 de renda e contribuição social  320 920 449 1.052
Ajustes por:
Equivalência patrimonial 9 (413) (1.012) 33 (59)
  (93) (92) 483 993
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução em impostos a recuperar 6 - - (1) 1
(Aumento) redução em outros créditos 7 - - 4 -
Aumento (redução) em obrigações � scais 11 - - (6) (1)
Aumento(redução)em obrigações trabalhistas 12 - - (1) (9)
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões 13 (4) 3 (4) 3
Aumento(redução)em outras obrigações-LP 14 - - (13) (12)
Participação de não controladores 15 - - 448 52
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos  - - (126) (135)
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais  (4) 3 301 (100)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Recebimento de dividendos / lucros das investidas 9 717 1.026 - 98
Empréstimo concedido a partes relacionadas 8 (211) - (276) -
Caixa líquido usado nas atividades de investimento  506 1.026 (276) 98
Fluxos de caixa das atividades de � nanciamentos
Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio 16 (407) (938) (979) (989)
Caixa líquido usado nas atividades de � nanciamento (407) (938) (979) (989)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa  2 - (471) 3
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício  - 1 839 836
No � m do exercício  3 - 367 839
  2 - (471) 3

    Reservas
 Capital social (-)Capital a Integralizar Legal Reserva de Lucros Lucros ou Prejuízos Acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014 847 (1) 188 3.577 - 4.612
Lucro líquido (prejuízo) do exercício de 2015 - - - - 920 920
Distribuição de Dividendos - - - (18) (920) (938)
Transferência Reserva Legal - - (19) 19 - -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 847 (1) 169 3.578 - 4.594
Lucro líquido (prejuízo) do exercício de 2016 - - - - 320 320
Distribuição de Dividendos - - - (88) (320) (407)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 847 (1) 169 3.491 - 4.506

Prezados Senhores: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contabeis, relativas aos exercícios encerrados
em 31 de dezembro de 2016 e 2015.                                                       Diretoria.

Notas Explicativas às demonstrações � nanceiras para o exercício � ndo em 31 de dezembro de 2016

 Controladora Consolidado
 Nota 2016 2015 2016 2015
Receita Bruta Operacional 17 - - 1.252 1.347
Receita de Aluguel  - - 1.252 1.347
Deduções de Vendas  - - (46) (49)
PIS sobre Receita de Aluguel  - - (8) (9)
Co� ns sobre Receita de Aluguel  - - (38) (40)
Receitas (despesas) operacionais 18 (92) (91) (331) (291)
Administrativas e gerais  (90) (89) (314) (285)
Despesas Tributárias  (2) (2) (17) (6)
Resultado Financeiro 19 - (1) 10 39
Despesas � nanceiras  (2) (1) (6) (2)
Receitas � nanceiras  1 - 16 41
Outras despesas e receitas operacionais  413 1.012 12 59
Resultado da equivalência patrimonial 9 413 1.012 (33) 59
Outras (despesas) receitas operacionais  - - 46 -
Lucro (prejuízo) operacional  320 920 897 1.104
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda, da
contribuição social e das participações estatutárias
Imposto de renda e contribuição social  - - (130) (132)
Lucro líquido (prejuízo) antes das participações
 de acionistas não controladores  320 920 767 972
Participações de acionistas não controladores  - - (448) (52)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  320 920 320 920
Quantidade de ações ao � nal do exercício  847.365 847.365 - -
Lucro líquido (prejuízo) por ação - em R$  0,377234 1,085838 - -

Antonio Augusto Torres de Bastos - Diretor - CPF: 271.229.488-20 Antonio Carlos Lopes - Contador - CRC 1SP 104823/O-3

Demonstrações de resultados (em milhares de reais)

por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da partici-
pação do Grupo na Companhia investida. Prejuízos não realizados são eliminados da mesma 
maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas somente até o ponto em que 
não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. 5) Caixa E Equivalente de 
Caixa: Para � ns de Demonstrações dos Fluxos de Caixas, Caixa e Equivalentes de Caixa cor-
respondem aos saldos de disponibilidades. As aplicações � nanceiras possuem vencimento 
superior a 90 dias. Estas são registradas ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a 
data do balanço. Controladora Consolidado
 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015
Caixa e Bancos - - - 1
Aplicações Financeiras 2 - 367 838
 2 - 367 839
6) Impostos a recuperar: Os impostos em sua maioria referem-se a pagamentos a maior ou 
retidpos na fonte spbre rendimento � nanceiro e são compensados ou restituídos em conso-
nância com a legislação federal. Controladora Consolidado
 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Impostos a recuperar - - 3 2
 - - 3 2
7) Outros Créditos: são valores registrados antecipadamente que deverá ter sua comprova-
ção, devolução ou realização futuramente.
 Controladora Consolidado
 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Adiantamentos e Terceiros - - 7 8
 - - 7 8
8) Partes relacionadas: são valores relatívos a empréstimos concedidos com recursos pró-
prios a partes relacionadas através de contrato de mútuo � rmado entre as partes, as quais 
preveem remuneração à taxa de juros praticadas no mercado.
 Controladora Consolidado
 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Mútuo AFB Empreendimento e Hotelaria - - 65 -
Mútuo Nilza T. Bastos 211 - 211 -
 211 - 211 -
9) Investimentos. O investimento em controlada e em não controladas no balanço indivi-
dual é contabilizado por meio do método de equivalência patrimonial e são reconhecidos 
inicialmente pelo custo. Controladora Consolidado
 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
AFB Empreendimento e Hotelaria 383 398 869 902
Baspar Participação e Empreendimento 3.397 3.687 - -
Outros Investimentos - - 34 34
 3.781 4.085 903 936
O quadro abaixo apresenta um sumário das informações � nanceiras em empresas controla-
das, coligadas e empreendimentos controlados em conjunto. As informações apresentadas 
abaixo não foram ajustadas pelo percentual de participação mantido pela sociedade.

15) Participação Não Controladores: Em 31/12/2016 o sócio MAB Holding e Negócios Ltda 
detinha 23.062 quotas equivalente a 29,97 % de participação na investida Baspar.
 Controladora Consolidado
 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Participação Não Controladores - - 1.454 1.578
 - - 1.454 1.578
16) Patrimônio Liquido: a) Capital Social: A Companhia possui capital social subscrito no 
valor de R$ 847.365,00, representada por 847.365 ações ordinárias, todas nominativas, com 
valor unitário de R$1.00 (um real) cada uma. O capital social integralizado corresponde a R$ 
846.365,00 na data de 31/12/2.016. b) Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro 
líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o 
limite de 20% do capital social integralizado. c) Reserva de lucros a realizar: Como facultado 
pelo artigo 197 da Lei nº 6.404/76, essa reserva objetiva postergar a distribuição de lucros 
economicamente existentes, mas � nanceiramente ainda não realizados. Quando realizados, 
são transferidos para lucros acumulados e computados para � ns de cálculo do dividendo 
obrigatório. d) Lucros do Exercício: a Companhia apresentou lucro no valor de R$ 319. Foi 
distribuído como dividendos aos acionistas em 2.016 a quantia de R$ 407.
17) Receitas Operacionais: Controladora Consolidado
 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Receita Bruta Operacional - - 1.252 1.347
Receita de Aluguel - - 1.252 1.347
Deduções de Vendas - - 1.206 1.298
PIS S/ Receita de Aluguel - - (8) (9)
Co� ns sobre Receita de Aluguel - - (38) (40)
18) Despesas Operacionais: Controladora Consolidado
 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Receitas (despesas) operacionais (92) (91) (331) (291)
Administrativas e gerais (90) (89) (314) (285)
Despesas Tributárias (2) (2) (17) (6)
19) Resultado Financeiro: Controladora Consolidado
Resultado Financeiro 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Despesas � nanceiras (2) (1) (6) (2)
Juros Pagos - - (4) -
Despesas e comissões bancárias (2) (1) (3) (2)
Receitas � nanceiras 1 - 16 41
Juros recebidos - - 2 1
Receitas � nanceiras não tributáveis - - - 19
Receita titulo vinculado mercado aberto 1 - 14 21
 - (1) 10 39

Participações diretas em 31/12/2.016:
 Parti- Quantidade Ativos Ativos Não Total de Passivos Passivos Não Total de Patrimônio   Lucro ou
Empresa cipação De Quotas Circulantes Circulantes Ativos Circulantes Circulantes Passivos Líquido Receita Despesa Prejuízo
AFB Empreendimentos
 e Hotelaria Ltda 20,00% 274.474 1.018 1.126 2.145 229 - 229 1.916 1.412 1.471 (58)
Baspar Participações e
 Empreendimentos Ltda 70,03% 53.876 436 4.675 5.111 45 214 260 4.851 1.271 397 874
Posição do Investimento em 31/12/2.016:
 Saldo em    Investimento   Lucros  Saldo em
Empresa 31/12/2.015 Compras Vendas Deságio Saldo Adições Baixas Saldo Equivalência 31/12/2.016
AFB Empreendimentos e Hotelaria Ltda 397 - - - 397 - - 397 14 383
Baspar Participações e Empreendimentos Ltda 3.687 - - - 3.687 - (717) 2.970 427 3.397
10) Imobilizado: A depreciação do imobilizado é feita pelo método linear, com base nas 
seguintes taxas anuais: Instalações, Maquinas e Equipamentos, Móveis e Utensílios, Bene� -
cio em Edifício de Terceiros, Instalações - 10%, Veículos, Computadores e Periféricos - 20%.
 Controladora Consolidado
 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Terrrenos - - 799 799
Imóveis 518 518 3.868 3.868
Benfeitorias em propriedade de terceiros - - 5 5
Moveis e Utensilios - - 19 19
Maquinas E Equipamentos - - 2 2
Instalacoes - - 41 41
Computadores e Periféricos - - 3 3
(-) Depreciação acumulada - - (65) (65)
 518 518 4.673 4.673
11) Obrigações Fiscais: A companhia liquida pontualmente suas obrigações fiscais.
Os saldos remanescentes no exercício referem-se a obrigações com vencimento no mês 
subsequente. Controladora Consolidado
 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Obrigações Fiscais - - 39 41
 - - 39 41
12) Obrigações Trabalhistas:. A companhia e sua controlada não possuem empregados e 

liquida pontualmente suas obrigações junto ao administrador. Os saldos remanescentes no 
exercício referem-se a obrigações junto ao administrador (pró-labore e encargos) com ven-
cimento no mês subsequente Os demais encargos têm como vencimento o mês seguinte ao 
da apuração. Controladora Consolidado
 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Obrigações Trabalhistas 4 4 7 8
 4 4 7 8
13) Outras Obrigações: Estas obrigações estão ligadas a atividade operacional da compa-
nhia, e são liquidadas mensalmente. Controladora Consolidado
 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Contas a Pagar 1 5 6 10
 1 5 6 10
14) Depósitos em Caução: Estas obrigações estão ligadas a atividade operacional da investi-
da, e representa os valores de caução de aluguel dos imóveis, depositados e conta poupança 
como garantia constantes do contrato de locação e são corrigidos monetariamente de acor-
do com os índices de correção das cadernetas de poupança. Estes valores são abatidos dos 
valores mensais de aluguéis ou restituídos aos locatários ao término do contrato de locação.
 Controladora Consolidado
 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Depósito em caução - - 214 239
 - - 214 239

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  18/
12/17, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1D1C2 -  CONTRATO: 313714049988-3 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1371 - VL NOVA CACHOEIRINHA

ENDERECO DO IMÓVEL:AVENIDA PARADA PINTO, Nº 3420, APARTAMENTO Nº
132, 13º ANDAR OU 14º PAVIMENTO, BLOCO 08,CONDOMINIO PARQUE
RESIDENCIAL VITORIA REGIA II, 8º SUBDISTRITO-SANTANA, SAO PAULO/SP.
CABENDO-LHE O DIREITO A UMA VAGA INDETERMINADA DESCOBERTA,
LOCALIZADA NO PAVIMENTO TERREO DO RESPECTIVO BLOCO.

ELIANE ALCINA MOTA GOUVEIA, BRASILEIRO(A), PROFESSORA, CPF:
11087934877, CI: 20.647.971 SSP/SP SOLTEIRO(A)   e cônjuge, se casado(a) estiver.
ANTONIO MAURICIO MOTA GOUVEIA, BRASILEIRO(A), COMERCIARIO, CPF:
08877871857, CI: 17.504.762 SSP/SP SOLTEIRO(A)   e cônjuge, se casado(a) estiver.

BANCO BONSUCESSO S/A
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA  ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

19 - 20 - 21/12/2017

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0142751-94.2006.8.26.0100). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
corréus VIDAL ANTÔNIO LANDI VISCONTI (CPF 586.182.608-00) e MARIA AUXILIADORA LANDI VISCONTI (CPF ignorado), 
que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN ajuizou uma ação de Cobrança pelo 
Procedimento Comum, também contra HUMBERTO CLAUDIO LANDI VISCONTI E OUTROS, objetivando o recebimento da quantia 
de R$ 14.410,81 (abril/2006), representado pelo contrato de prestação de serviços médicos hospitalares prestados a corré Espólio de 
Therezinha, firmado entre as partes e não honrado. Estando os corréus em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para 
que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresentem respostas. Não sendo contestada a ação, os corréus serão considerados 
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

20 e 21/12

RE Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 13.014.610/0001-96 - NIRE nº 35.300.435.605 (“Companhia”)

Ata da Reunião do Conselho de Administração
(Lavrada em forma de sumário, como autoriza o Artigo 130, §1º da Lei 6.404/76)

Data, Hora e Local: Realizada em 09/02/2017, às 14:30h, na sede social, na Rua Pamplona, nº 818 - conjunto 92, na cidade e estado de São 
Paulo. 1. Convocação e Presenças: Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia. 2. Mesa: Danilo Gamboa - Presidente; e Mario Harry Lavoura - Secretário. 3. Deliberações: Após análise do 
assunto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram e, por unanimidade de votos, decidiram:  
3.1. Eleger o Sr. Danilo Gamboa, RG nº 19.753.258-5 - SSP/SP, CPF/MF nº 267.513.588-73, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 3.900 - 7º andar, na cidade e estado de São Paulo, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 3.2. Aprovar a 
distribuição de lucros aos acionistas, sob a forma de dividendos intermediários, nos termos do artigo 23, § único do Estatuto Social da Companhia, 
no valor de R$9.000.000,00, conforme apurado em balanço levantado em 30/12/2016, a serem pagos aos acionistas de acordo com o artigo 
205, §3º da Lei nº 6.404/76, de forma proporcional a participação de cada acionista no capital social da Companhia, em até 30 dias contados da 
presente data, na forma do documento rubricado pela mesa (“Anexo I”) e arquivado na sede da Companhia. 4. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 09/02/2017. Mesa: Danilo 
Gamboa - Presidente; Mario Harry Lavoura - Secretário. Conselheiros: Henry Moreira Semer, Luis Eduardo de Almeida Vidal Magini e Danilo 
Gamboa. Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, 09/02/2017. Danilo Gamboa - Presidente do Conselho de 
Administração. JUCESP nº 91.330/17-8 em 22/02/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Basel Participações S.A.
CNPJ/MF nº 09.462.140/0001-56 - NIRE 35.300.353.412

Companhia Aberta (“Companhia”)
Ata de Reunião do Conselho de Administração

No dia 02/05/2017, às 10:30h, na sede social da Companhia, situada na Rua Pamplona nº 818, conjunto 92, na cidade e estado de São Paulo, 
reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia. Resolveu-se, por unanimidade, (i) Nomear como Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia, o Sr. Danilo Gamboa, RG nº 19.753.258-5 SSP/SP e CPF/MF sob nº 267.513.588-73, com escritório na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 7º andar, na cidade e estado de São Paulo, com mandato de 01 ano, conforme previsto no artigo 12 do 
Estatuto Social da Companhia. O Sr. Danilo Gamboa ora eleito declara, sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial, ou condenado 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, 
não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, tendo o mesmo apresentado aos 
conselheiros a declaração exigida nos termos da Instrução CVM 367, conforme termo de posse lavrado em livro próprio; (ii) Em virtude da 
renúncia de Eduardo Alcalay, como Diretor Superintendente, consignar que a Diretoria da Companhia terá a seguinte composição:  
Thiago Emanuel Rodrigues, como Diretor Superintendente, que acumulará também o cargo de Diretor de Relações com Investidores e  
João Henrique Braga Junqueira, como Diretor Vice-Presidente. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 02/05/2017. Assinaturas: Danilo Gamboa, Thiago Emanuel Rodrigues e Rubens 
Mario Marques de Freitas. Confere com o original lavrado em livro próprio. Danilo Gamboa - Presidente do Conselho de Administração. 
JUCESP nº 255.067.17-3 em 02/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Monticiano Participações S.A.
CNPJ nº 09.191.251/0001-75 - NIRE 35300343875
Ata da Reunião do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local. Realizada em 07/07/2017, às 13h, na sede da Companhia, na Rua Pamplona, 818 - conjunto 92, na cidade e Estado de 
São Paulo. 2. Convocação e Presenças. Convocação dispensada em virtude de os Conselheiros terem sido expressa e formalmente 
informados, pelos respectivos acionistas que os tenham indicado para o Conselho de Administração da Companhia, da data, horário, local e 
ordem do dia da presente reunião, conforme consignado em ata da reunião prévia de Acionistas da Companhia realizada em 22/06/2017. 
Presente a totalidade dos Conselheiros da Companhia. 3. Mesa. Presidente: Renato Dias Pinheiro; Secretário: Antonio Romildo da Silva.  
4. Deliberações. As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade e sem ressalvas, na forma definida na Reunião Prévia realizada 
em 06/07/2017 (“RP de 06.07.2017”): 4.1. Consignar que, não tendo havido deliberação na RP de 06.07.2017 a respeito (i) de solução para o 
bloqueio que incide sobre a conta corrente da Companhia no banco Itaú BBA, nem (ii) de formas de viabilizar o pagamento da quantia de 
R$2.973.178,15, correspondente ao somatório (a) do valor do mútuo contratado com Nadati, LLC em 23/03/2016, vencido em 23/03/2017, que 
perfaz a quantia de R$2.337.873,07, e (b) despesas a serem incorridas pela Companhia no exercício social de 2017 com base no orçamento, 
as referidas matérias são retiradas de pauta sem deliberação na presente Reunião do Conselho de Administração. 5. Encerramento.  
Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros.  
São Paulo, 07/07/2017. Renato Dias Pinheiro - Presidente; Antonio Romildo da Silva - Secretário. Conselheiros: Cleber Faria Fernandes; 
Renato Dias Pinheiro; Antonio Romildo da Silva. JUCESP nº 412.643/17-0 em 06/09/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Naomi Participações S.A.
CNPJ/MF nº 14.200.586/0001-42 - NIRE 35.300.396.651

Companhia Aberta - (“Companhia”)
Ata de Reunião do Conselho de Administração

No dia 02/05/2017, às 12:30h, na sede social da Companhia, situada na Rua Pamplona nº 818, conjunto 92, na cidade e estado de São Paulo, 
reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia. Resolveu-se, por unanimidade, (i) Nomear como Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia, o Sr. Danilo Gamboa, RG nº 19.753.258-5 SSP/SP e CPF/MF nº 267.513.588-73, com escritório na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 7º andar, na cidade e estado de São Paulo, com mandato de 01 ano, conforme previsto no artigo 12 do Estatuto 
Social da Companhia. O Sr. Danilo Gamboa ora eleito declara, sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, não estando 
incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, tendo o mesmo apresentado aos conselheiros a 
declaração exigida nos termos da Instrução CVM 367, conforme termo de posse lavrado em livro próprio. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada 
a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 02/05/2017. Assinaturas: Danilo Gamboa, João 
Henrique Braga Junqueira e Rubens Mario Marques de Freitas. Confere com o original lavrado em livro próprio. Danilo Gamboa - Presidente 
do Conselho de Administração. JUCESP nº 256.282/17-1 em 05/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Infraestrutura Investimentos e Participações II S.A.
CNPJ 27.059.465/0001-74 - NIRE 35.3.0050093-8

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 01/06/2017
1. Data, Hora e Local: Em 01/06/2017, às 15h, na sede social da Infraestrutura Investimentos e Participações II S.A. 
(“Companhia”), São  Paulo / SP, Avenida Cidade Jardim, 803, 10º andar, conjunto 103-S, CEP 01453-000, São Paulo/SP, Brasil. 
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15/12/1976 (“Lei das 
S.A.”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura 
constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Foram indicados para conduzir a assembleia o Sr. Felipe 
Andrade Pinto, como Presidente da mesa, e o Sr. Sérgio Ray Santillán, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) 
a alteração do endereço da sede social da Companhia; (ii) o aceite da renúncia de um dos atuais membros do Conselho de 
Administração da Companhia; e (iii) a eleição de novos membros para compor o Conselho de Administração da Companhia. 
5. Deliberações: Após análise dos itens constantes da ordem do dia, os acionistas aprovaram, unanimamente, o seguinte: 
5.1. Alterar o endereço da sede social da Companhia da Avenida Cidade Jardim, 803, 10º andar, conjunto 103-S, CEP 01453 
000, São Paulo/SP, Brasil, para a Avenida das Esmeraldas, 3895, Praça Central, Torre Nova York, sala 210-B, CEP 17516-000, 
Marília/SP, Brasil. Em consequência desta deliberação, o artigo 3° do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a 
seguinte redação: Artigo 3º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de Marília/SP, na Avenida das Esmeraldas, 3895, Praça 
Central, Torre Nova York, sala 210-B, CEP 17516-000, podendo, por deliberação do Conselho de Administração, criar e extinguir 
filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. 
5.2. Aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. Andre Franco Sales, atual membro do Conselho de Administração da Companhia, 
ao cargo para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/02/2017, com efeitos nesta data, conforme 
o respectivo Termo de Renúncia localizado no Anexo I à presente ata e no livro competente, sendo a ele, dessa forma, dada, 
pela Companhia, plena e geral quitação pelos atos praticados em razão do mesmo. 5.3. Em face da renúncia apresentada nos 
termos da deliberação acima, eleger para compor o Conselho de Administração da Companhia, para mandato com término em 
20/02/2018, os Srs.: (a) Márcia Maria Ferraresi, brasileira, casada, engenheira, RG 12.973.998 SSP/SP e CPF/MF 152.424.118-
05, residente e domiciliada em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Cidade Jardim, 803, 10° andar, conjunto 101, CEP 
01453-000; (b) David Casimiro Moreira, brasileiro, casado, engenheiro, RG 3.015.865 SSP/SP e CPF/MF 108.312.588-53, 
residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Cidade Jardim, 803, 10º andar, conjunto 101, CEP 01453-
000; e (c) Bruno Pessoa Serapião, brasileiro, casado, engenheiro, RG 428.280 MAER/RJ e CPF/MF 162.746.258-95, residente 
e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Cidade Jardim, 803, 10° andar, conjunto 101, CEP 01453-000. Os 
Conselheiros ora eleitos tomaram posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse localizados no 
Anexo II.A, II.B e II.C à presente ata e no livro competente, em que declaram não estarem impedidos de exercer a administração 
da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrarem-se sob os efeitos dela, ou de penas 
que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incursos em quaisquer 
dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade empresária, estando cientes do Artigo 147 da Lei 6.404/1976, 
de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”). Desse modo, a partir desta data, o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a 
seguinte composição: (a) Felipe Andrade Pinto, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 19539016 SSP/SP e 
CPF/MF 264.447.628-39, residente e domiciliado na em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Cidade Jardim, 803, 10º andar, 
conjunto 101, CEP 01453-000, Presidente do Conselho de Administração; (b) Davi Carvalho Mota, brasileiro, casado, 
engenheiro, RG 91002099075 SSP-CE e CPF/MF 622.934.273-15, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na 
Avenida Cidade Jardim, 803, 10º andar, conjunto 101, CEP 01453-000, membro do Conselho de Administração; (c) Márcia Maria 
Ferraresi, brasileira, casada, engenheira, RG 12.973.998 SSP/SP e CPF/MF 152.424.118-05, residente e domiciliada em São 
Paulo/SP, com escritório na Avenida Cidade Jardim, 803, 10° andar, conjunto 101, CEP 01453-000, membro do Conselho de 
Administração; (d) David Casimiro Moreira, brasileiro, casado, engenheiro, RG 3.015.865 SSP/SP e CPF/MF 108.312.588-53, 
residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Cidade Jardim, 803, 10° andar, conjunto 101, 
CEP 01453-000, membro do Conselho de Administração; e (e) Bruno Pessoa Serapião, brasileiro, casado, engenheiro, 
RG 428.280 MAER/RJ e CPF/MF 162.746.258-95, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Cidade 
Jardim, 803, 10° andar, conjunto 101, CEP 01453-000, membro do Conselho de Administração. Encerramento, Lavratura, 
Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram 
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e que poderá ser publicada com omissão das 
assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto no Artigo 130 da Lei das S.A., a qual foi lida, achada conforme e 
assinada. Acionista pressente: Pátria Infraestrutura III - Fundo de Investimento em Participações, representado por seu 
administrador Pátria Infraestrutura Gestão de Recursos Ltda. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 
01/06/2017. Mesa: Felipe Andrade Pinto - Presidente; Sérgio Ray Santillán - Secretário. Acionista: Pátria Infraestrutura III - 
Fundo de Investimento em Participações - Representado por seu administrador Pátria Infraestrutura Gestão de Recursos 
Ltda., na pessoa de seus representantes legais infra-assinados: JUCESP 509.762/17-7 em 13/11/2017. Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 0037289-68.2017.8.26.0002. Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença
- Contratos Bancários. Exeqüente: Itaú Unibanco S/A. Executado: Cardia Bioplásticos (Brasil) Ltda. EDITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0037289-68.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Carlos Santoro Filho, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Cardia Bioplásticos (Brasil) Ltda (CNPJ. 15.606.300/0001-96), que a ação de Cobrança, de
Procedimento Comum, ajuizada por Itaú Unibanco S/A, foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento da
quantia de R$ 321.292,39 (novembro de 2017). Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação
por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir dos 20 dias supra, pague a quantia devidamente atualizada, sob pena
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que a executada,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, sob pena de
prosseguimento da ação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de novembro de 2017.

                             JORNAL “ O DIA ”   19 e 20 / 12 / 2017

19 e 20/12

Comarca: de São Paulo - SP. 2ª Vara Cível. Cartório do 2º Ofício Cível. FOROS REGIONAIS. SÃO MIGUEL PAULISTA. VARAS
CÍVEIS. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016293-91.2015.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSE CARLOS APARECIDO VIEIRA DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 275408607,
CPF 284.626.138-50, Av. Felix Nascentes Pinto, 516, casa 1, Jardim Helena, CEP 08090-280, São Paulo - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de Thomas Herman Gestner, alegando em síntese: que recebeu do requerido
os seguintes cheques a titulo de pagamento: data 13.11.2014 no valor R$ 1.350,00, data 12.02.2015 no valor R$
1.000,00,00. Desta forma o Réu é devedor da quantia de R$ 2.753,12 (dois mil setecentos e cinquenta e três reais),
atualizada até setembro de 2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia devida, bem como o pagamento de
honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, hipótese em que ficará isento(a) do pagamento
de custas processuais ou ofereça embargos em igual prazo, sob pena de, decorrido o prazo, que fluirá a partir do prazo
deste edital, ser(em) constituído(s) em título executivo judicial. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei.

                       JORNAL ‘ O DIA ’     19 e 20 / 12 / 2017

19 e 20/12

Fupresa S/A
CNPJ 62.576.327/0001-63 - NIRE JUCESP nº 35.300.006.933

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária  
Realizada em 02/10/2017 - 10:00 Horas - 2ª Convocação

1 - Data, Local: dia 02 de Outubro de 2017, às 10:00 horas em segunda convocação, na sede social da empresa, à Avenida das Nações Unidas, 
6.917, Pinheiros, São Paulo - SP. 2 - Presença: acionistas representando 94,02% do capital social como comprovam as assinaturas no livro de 
presença de acionistas. Presente o Sr. Diretor Antônio Carlos Alves Bevilacqua e Paulo Roberto Rodrigues Butori. O Conselho fiscal não é 
permanente nem está instalado. 3 - Mesa: Antônio Carlos Alves Bevilacqua - Presidente e André Amirabile Bevilacqua - Secretário.  
4 - Publicações: Avisos e Convocações publicados respectivamente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal O Dia Cidade de São 
Paulo nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 2017, Demonstrações financeiras publicada respectivamente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
e Jornal O Dia Cidade de São Paulo no dia 06 de julho de 2017. 5 - Ordem do Dia: 5.1 - Exame em Assembléia Geral Ordinária das demonstrações 
financeiras e relatório da administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, bem como destinação do Lucro Líquido 
apresentado em Balanço, encerrado em 31/12/2016. 5.2 - Exame em Assembléia Geral Extraordinária referente ao Aumento de capital com 
emissão de novas ações. 6 - Deliberações: 6.1 - Aprovada por unanimidade de votos a lavratura da ata da assembléia em forma sumária.  
6.2 - Aprovada por unanimidade de votos, abstendo-se do voto os legalmente impedidos, as demonstrações financeiras e o relatório da 
administração relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, tendo sido o lucro líquido do período destinado a compensar prejuízos 
acumulados. 6.3 - O presidente da mesa colocou em votação a proposta para o aumento de capital com emissão de novas ações. De acordo 
com os editais publicados nos dias 15, 16 e 17 de agosto/17, no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia, que circula na 
cidade da sede da sociedade, para exercício do direito de preferência dos demais acionistas para subscrição e integralização de novas ações, 
e como não houve interesse e manifestação dos demais acionistas no prazo regulamentar, foi concedido a M.B Comercio e Participações Ltda. 
o direito para subscrição e integralização de 391.395.150 novas ações ordinárias, correspondendo a importância de R$ 4.900.000,00  
(quatro milhões e novecentos mil reais), sem valor nominal. 6.4 - Aprovada por unanimidade o aumento de capital, no valor de R$ 4.900.000,00 
(quatro milhões e novecentos mil reais), correspondente a 391.395.150 das novas ações ordinárias sem valor nominal, passando o capital de  
R$ 27.118.200,00 (vinte e sete milhões cento e dezoito mil e duzentos reais) para R$ 32.018.200,00 (trinta e dois milhões dezoito mil e duzentos 
reais). 6.5 - Em consequência do aumento de capital no item 6.4, o “caput” do artigo 5º do estatuto social passa a ter a seguinte redação, 
permanecendo inalterada a redação de seus parágrafos: “O capital social é de R$ 32.018.200,00 (trinta e dois milhões dezoito mil e duzentos 
reais), dividido em 2.427.942.610 (dois bilhão quatrocentos e vinte e sete milhões, novecentos e quarenta e dois mil e seiscentos e dez) ações 
ordinárias e 129.561.102 (cento e vinte e nove milhões, quinhentas e sessenta e uma mil cento e duas) ações preferenciais, todas nominativas, 
sem valor nominal.”. 7 - Documentos: os documentos apresentados à Assembléia, numerados e rubricados pela mesa, ficam arquivados na 
companhia. 8 - Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, foram encerradas as Assembléias e lavrada as respectivas atas assinada pelos 
acionistas presentes. 9 - Assinatura: Antônio Carlos Alves Bevilacqua - Presidente. André Amirabile Bevilacqua - Secretário. Antônio Carlos 
Alves Bevilacqua e Paulo Roberto Rodrigues Butori pp à acionista MB - Comércio e Participação Ltda.. Confere com o original lançado no livro 
próprio. André Amirabile  Bevilacqua - Secretário. Antônio Carlos Alves Bevilacqua - Presidente. JUCESP n º 536.688/17-5 em 29/11/2017.  
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006862-76.2014.8.26.0002
O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível - Foro Regional II –
Santo Amaro. Faz Saber a J S Paulista Construções Ltda, CNPJ 01.160.682/0001-62,na
pessoa de seu representante legal, que a Ação de Busca e Apreensão do veículo marca
Fiat, modelo Strada Cabine Estendida Fire (Celebration) 1.4, 8V, Flex, 2P, ano de fabricação/
modelo 2012/2012, chassi 9BD27833MC7514283,requerida pelo Banco Santander (Brasil)
S/A, foi convertida em ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$
53.524,27 (05/2016). Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado,
acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo
de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir
após o prazo supra, para oferecer embargos, facultando a executada nesse prazo,
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em
execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
08 de novembro de 2017.          B 20 e 21/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0032848-
44.2017.8.26.0002. O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível -
Foro Regional II - Santo Amaro. Faz Saber a JCR Administradora de Bens Ltda, CNPJ
11.395.741/0001-35, na pessoa de seu representante legal, que a Ação de Procedimento
Comum, requerida por Condomínio Edifício Villa Tivoli, foi julgada procedente, condenando
a ré ao pagamento de R$ 186.783,03 (09/2017),corrigidos monetariamente, bem como a
custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a ré em lugar ignorado,
expediu-se o presente, para que, em 15 dias, após fluir após os 20 dias supra, efetue o
pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10%
e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do Código de Processo Civil).
Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que
a executada, independente de penhora ou nova intimação, ofereça sua impugnação, nos
próprios autos (art. 525 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 27 de novembro de 2017.          B 20 e 21/12

Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1017905-36.2016.8.26.0100. O Dr. Fernando Antonio
Tasso, Juiz de Direito da 15ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Jerisvan Sena
Alves, CPF 005.827.205-40, que Atlanta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não Padronizado, ajuizou uma Ação com Procedimento Sumário, tendo como corréus
Macrotex Impregnadora de Tecidos Ltda e Luiz Ramiro de Oliveira Cintra, objetivando
condenar os réus ao pagamento R$ 14.999,88 (fev/2016), bem como a custas, honorários
e demais cominações, referente ao não pagamento das duplicatas mercantis nºs 14026-
1, 14026-2, 14026-3, 14030-1, 14031-1, 14029-1, 14031-2, 14030-2, 14029-2, 14029-3,
14030-3, 14031-3, 14011-1, 14012-1, 14011-2, 14012-2, 14011-3, 14012-3, 14004-2, 14004-
3, 14003-2, 14003-3, 14028-2, 14027-2, 14027-3 e 14028-3 do Contrato de Cessão e
Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças nº 01312, e decorrente termo de
cessão nº 1312/9. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada
revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344
do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 §- IV). Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 06.10.2017.    B 20 e 21/12

PROCESSO Nº 1106527-91.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério Murillo Pereira Cimino,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Special Quality Indústria e Comércio Ltda, CNPJ
05.097.729/0001-41, 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$ 172.887,92 (09/2016), corrigidos e acrescido de
encargos legais, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do
imóvel situado na Avenida Maria Leonor, 580, Parque Reid, Diadema SP, instalação
MTE0007425. 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.          B 20 e 21/12

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:20/12/2017 - A partir das: 12:30
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a RUA MANUEL
JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68, SAO PAULO, SP,  telefone 1139310744, faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do
sinal dado.

A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
será feita através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto as Agências
especificadas ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma
das  Agências da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicadas com no
mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.

Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da
praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas
correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções extrajudiciais.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:1BCC1- CONTRATO: 102354128953-0-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA- AGENCIA: 0235 - SE

MOACIR ALVES DA SILVA, BRASILEIRO(A), DO COMERCIO CPF 95236112834, CI
12.320.129 SSP/SP, SOLTEIRO(A),  e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 135, 13º ANDAR OU 16º PAVIMENTO,
EDIFICIO DIPLOMATA, BLOCO B, CONDOMINIO MORADA EDUARDO PRADO,
SITUADO A ALAMEDA EDUARDO PRADO, Nº 170, 35º SUBDISTRITO - BARRA
FUNDA, SAO PAULO, SP. COM A AREA UTIL DE 28,60MS2, AREA COMUM DE
25,65MS2, AREA COMUM DE DIVISAO NAO PROPORCIONAL DE 10,00MS2,
CORRESPONDENTE A UMA VAGA INDETERMINADA NA GARAGEM COLETIVA DO
CONDOMINIO, COM DIREITO A GUARDA DE UM VEICULO DE PASSEIO, COM
EMPREGO DE MANOBRISTA, AREA TOTAL DE 64,25MS2, E FRAÇÃO IDEAL DE
0,4273% NO TERRENO DO CONDOMINIO. COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES,
BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 115.401,86
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 193.303,76

SAO PAULO, 29/11/2017
ARY ANDRÉ NETO

29/11 - 02 - 20/12/2017

1ª Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga/SP
Edital de 1° e 2° Leilão de bem móvel e de intimação da executada SHIRLEY MARIA DE OLIVEIRA (RG nº
14.738.232 E CPF nº 042.387.818-21). O Dr. Luis Fernando Cirillo, MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do
Foro Regional do Ipiranga/SP, na forma da Lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Leilão do
bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os
autos da Ação de Execução de Alugéis e Encargos, ajuizada por JOSE CARLOS GONÇALVES LIBERATI,
Processo n° 0104156-97.2009.8.26.0010, 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 do Código de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento
CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através do portal www.allianceleiloes.com.br.
O 1ª Leilão terá início no dia 29/01/2018 às 15:30 horas e término dia 01/02/2018 às 15:30 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 1º Leilão, fica desde já designado para início do 2ª Leilão o
dia 01/02/2018 às 15:31 horas que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 26/02/2018, às
15:30 horas. Em primeiro Leilão deverá o lance ser superior ao valor da avaliação. Em segunda 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 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 § único do CPC. Os Leilãos 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, 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 efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o
encerramento do Leilão/ciência da liberação do lance condicional, através de guia de depósito judicial em
favor do Juízo responsável, com a comprovação do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão,
será assinado o auto de arrematação, caso não sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará,
imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam
submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista no art. 897 do 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, através 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. Descrição do Bem: Lote 1- Um caminhão marca Scania,
modelo Vabis 75, ano 1974, Placa LFJ 4776, chassi 11745, Renavan nº 295676000, Avaliação R$ 40.000,00,
em outubro de 2017; Lote 2- Um Caminhão Mercedes Bens, modelo LS 1933, ano 1989, Placa BWJ 4683,
chassi 9BM350043KBB35458, renavan 522773850, Avaliação R$ 49.638,00 em outubro 2017, valores que
serão atualizados 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 2% (dois 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 Leilão, 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 2% (dois por
cento) sobre o valor da avaliação atualizada. 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. S/P 09 de novembro de 2017. Luis
Fernando Cirillo - Juiz de Direito

Basel Participações S.A.
CNPJ/MF nº 09.462.140/0001-56 - NIRE 35300353412

Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral Extraordinária

1. Data, Hora e Local: No dia 01/08/2017, às 18:00 h, na sede social da Companhia, situada na cidade e estado de 
São Paulo, na Rua Pamplona, 818, conjunto 92. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação prévia, nos 
termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.  
3. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa; Secretário: Vítor Mendes Costa Pinto. 4. Ordem do Dia: Aprovar o pedido de 
cancelamento voluntário do registro de companhia aberta da Companhia. 5. Deliberações: Os Acionistas presentes 
deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: 5.1. Aprovar  
a solicitação do cancelamento voluntário do registro de companhia aberta, como emissor “Categoria A”, da Companhia, 
que será oportunamente submetida à Comissão de Valores Mobiliários, sem a realização de oferta pública de aquisição 
de ações, em razão da inexistência de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia em circulação  
no mercado. 5.2. Autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias para  
implementar o referido cancelamento de registro. 5.3. Aprovar a lavratura e publicação da ata a que se refere a presente 
assembleia na forma de sumário, com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, 
parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que 
depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 01/08/2017. (aa) Mesa: Danilo Gamboa - 
Presidente, Vítor Mendes Costa Pinto - Secretário. Confere com o original lavrado em livro próprio. Danilo Gamboa - 
Presidente; Vítor Mendes Costa Pinto - Secretário. JUCESP nº 373.160/17-3 em 10/08/2017. Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.

Finsbury Participações S.A.
CNPJ/MF nº 21.987.030/0001-03 - NIRE 35.300.476.450

Companhia Aberta - (“Companhia”)
Ata de Reunião do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: Realizada em 28/04/2017, às 12:30h, na sede social, na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, na cidade e estado de 
São Paulo. 2. Mesa: Danilo Gamboa - Presidente; e Fulvia Grola - Secretária. 3. Deliberações: Após análise do assunto da ordem do dia,  
os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram e, por unanimidade de votos, decidiram: 3.1. Aprovar a lavratura desta 
Ata sob a forma de Sumário, conforme facultado pela Lei 6.404/76; 3.2. Reeleger, na forma do artigo 12 do estatuto social da Companhia,  
o Sr. Danilo Gamboa, RG nº 19.753.258-5 SSP/SP e CPF/MF nº 267.513.588-73, como Presidente do Conselho de Administração da 
Companhia, por 3 anos, até a AGO que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 2019; 3.3. Reeleger para 
compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 3 anos, até a AGO que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado 
em 2019, os Srs. Rubens Mário Marques de Freitas, RG nº M-8.574.211 SSP/MG e CPF/MF nº 026.718.456-50, para o cargo de  
Diretor Presidente, que cumulará a função de Diretor de Relações com Investidores, na forma prevista no artigo 5º da Instrução  
CVM nº 202, conforme alterado pela Instrução CVM nº 309; e Thiago Emanuel Rodrigues, RG nº 6.079.232 SSP/MG e  
CPF/MF nº 730.653.826-87, para o cargo de Diretor sem designação específica, todos residentes e domiciliados na Cidade e Estado de 
São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 7º andar. Os Srs. Rubens Mário de Marques de Freitas e Thiago Emanuel 
Rodrigues, ora reeleitos, declararam não estar incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil 
e tomaram posse de seus cargos, através de termo de posse assinado na presente data. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 
ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Danilo Gamboa - Presidente e Conselheiro; Fulvia Grola - 
Secretária; Demais Conselheiros: João Henrique Braga Junqueira e Rubens Mário Marques de Freitas. Fulvia Grola - Secretária.  
JUCESP nº 255.295/17-0 em 02/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Itaitinga Participações S.A.
CNPJ/MF nº 01.258.943/0001-81 - NIRE 35.300.146.093

Companhia Aberta (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Ordinária

1. Data, Hora e Local: No dia 28/04/2017, às 17h, na sede social da Companhia, situada na Rua Pamplona nº 818, conjunto 92, na cidade e 
estado de São Paulo. 2. Presenças: Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social e Danilo Gamboa, na qualidade de 
administrador da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa; Secretária: Fúlvia Bolsoni Grola. 4. Convocação: Dispensada, nos termos 
do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 5. Ordem do Dia: (i) aprovar as contas 
da administração relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; (ii) deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado em 
31/12/2016. 6. Deliberações Tomadas em AGO pela Unanimidade dos Acionistas Presentes: 6.1 Aprovar a lavratura e publicação com 
omissão das assinaturas sob a forma de sumário, da ata a que se refere a presente Assembleia Geral, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º da 
Lei nº 6.404/76. 6.2 Dispensar a presença de representantes dos auditores independentes da Companhia, nos termos do §2º do artigo 134 da 
Lei das S.As., por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia 
pertinentes às matérias da ordem do dia. 6.3 Aprovar o Relatório de Administração, as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e 
Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016, publicados em 17/03/2017, nos jornais  
O Dia SP, no caderno de Atas, Balanços, Editais e Leilões, na página 12, e DOESP, na página 142. 6.4 Consignar que em razão da apuração 
de prejuízo no montante de R$ 105.704,01, no exercício social encerrado em 31/12/2016, não há resultado a ser distribuído aos acionistas da 
Companhia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os 
presentes. São Paulo, 28/04/2017. Presidente: Danilo Gamboa, Secretária: Fúlvia Bolsoni Grola. Confere com o original lavrado em livro próprio. 
Fúlvia Bolsoni Grola - Secretária. JUCESP nº 254.901/17-7 em 02/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Itaitinga Participações S.A.
CNPJ/MF nº 01.258.943/0001-81 - NIRE 35.300.146.093

Companhia Aberta (“Companhia”)
Ata de Reunião do Conselho de Administração

No dia 28/04/2017, às 17:30 horas, na sede social da Companhia,  situada na Rua Pamplona nº 818, conjunto 92, na cidade e estado de São 
Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia. Resolveu-se, por unanimidade, (i) Nomear como Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia, o Sr. Danilo Gamboa, RG nº 19.753.258-5 SSP/SP e CPF/MF nº 267.513.588-73, com escritório na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 7º andar, na cidade e estado de São Paulo, com mandato de 01 ano, conforme previsto no artigo 12 do Estatuto 
Social da Companhia. O Sr. Danilo Gamboa ora eleito declara, sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, não estando 
incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, tendo o mesmo apresentado aos conselheiros a 
declaração exigida nos termos da Instrução CVM 367, conforme termo de posse lavrado em livro próprio; (ii) Nomear como auditor independente 
da Companhia a BDO RCS Auditores Independentes, com sede na Rua Major Quedinho, nº 90, 3º andar, Consolação, na cidade e estado de 
São Paulo, CNPJ/MF nº 54.276.936/0001-79, em substituição à PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, com sede na Avenida 
Francisco Matarazzo, 1.400, na cidade e estado de São Paulo, CNPJ nº 61.562.112/0001-20, para a prestação de serviços de auditoria 
referentes ao exercício de 2017, conforme previsto no inciso VIII do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi 
lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 28/04/2017. Assinaturas: Danilo Gamboa, 
João Henrique Braga Junqueira e Rubens Mario Marques de Freitas. Confere com o original lavrado em livro próprio. Danilo Gamboa - 
Presidente do Conselho de Administração. JUCESP nº 255.658/17-5 em 06/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Basel Participações S.A.
CNPJ/MF nº 09.462.140/0001-56 - NIRE 35.300.353.412

Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral Ordinária

1. Data, Hora e Local: Em 30/04/2017, às 10h, na sede da Basel Participações S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo/SP, 
na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, de acordo com o artigo 124, § 4º da  
Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos Acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia. Registrou-se, ainda, a presença do Sr. Thiago Emanuel Rodrigues, membro da Administração da Companhia. 3. Publicações 
Legais: Publicados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 
31/12/2016, acompanhados das Notas Explicativas e do Relatório, sem ressalvas, elaborado pelos Auditores Independentes, os quais foram 
publicados no prazo legal, na íntegra, no DOESP, edição de 1º/04/2017, página 5, e no jornal O Dia, edição de 1º/04/2017, página 7 
(“Demonstrações Financeiras”). 4. Mesa: Presidente: Thiago Emanuel Rodrigues; Secretária: Fúlvia Bolsoni Grola. 5. Ordem do Dia e 
Deliberações: Os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: 
5.1. Aprovar a lavratura e publicação com omissão das assinaturas sob a forma de sumário, da ata a que se refere a presente Assembleia Geral, 
nos termos do artigo 130, § 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. 5.2. Dispensar a presença de representantes dos auditores independentes da Companhia, 
nos termos do §2º do artigo 134 da Lei das S.A., por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos documentos disponibilizados 
pela administração da Companhia pertinentes às matérias da ordem do dia. 5.3. Após exame e discussão, aprovar as contas da Administração 
e as Demonstrações Financeiras. 5.4. Consignar que em razão da apuração de prejuízo no valor de R$ 16.239.000,00 no exercício social 
encerrado em 31/12/2016, não há resultado a ser distribuído aos acionistas da Companhia. 5.5. Reeleger os Srs. Rubens Mario Marques de 
Freitas, RG nº 8.574.211 SSP/MG e CPF/MF nº 026.718.456-50; Danilo Gamboa, RG nº 19.753.258-5 SSP/SP e CPF/MF nº 267.513.588-73; 
e Thiago Emanuel Rodrigues, RG nº 6.079.232 SSP/MG e CPF/MF nº 730.653.826-87, todos residentes e domiciliados na cidade e estado 
de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3900, 7º andar, na cidade e estado de São Paulo, como membros 
do Conselho de Administração da Companhia com mandato por 1 ano, até a AGO que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social 
encerrado em 2017, mediante assinatura de termos de posse anexos, sendo cópia dos quais arquivada na sede social da Companhia.  
5.5.1. Os Srs. Rubens Mário Marques de Freitas, Danilo Gamboa e Thiago Emanuel Rodrigues ora eleitos declaram, sob as penas da lei, 
não estar impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra 
a economia popular, a fé pública ou a propriedade, não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer 
atividade mercantil. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, 
foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 30/04/2017. (aa) Thiago Emanuel Rodrigues - Presidente, Fúlvia Bolsoni Grola - Secretária. 
Confere com original lavrado em livro próprio. Secretária - Fúlvia Bolsoni Grola. JUCESP nº 256.178/17-3 em 05/06/2017. Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.

MOW Participações S.A. - (Em Organização) 
Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima de 04.08.2014

Data, hora, local: 04.08.2014, 10hs, Rua Martinica, 172, Sala 1, Santo André/SP. Presença: Totalidade dos subs-
critores. Mesa: Presidente: Mathias Wachtler Filho, Secretária: Odília Fiaschi Wachtler. Deliberações Aprova-
das: (i)Projeto do Estatuto Social da MOW Participações S.A.; (ii) Conforme Boletim de Subscrição, o capital 
social de R$ 100,00, será dividido em 100 ações ordinárias nominativas, da mesma classe e sem valor nominal: 
Mathias Wachtler Filho, e Odília Fiaschi Wachtler: subscrevem 50 Ações ON subscritas, valor total subscri-
to R$ 50,00, cada um; (iii) O valor correspondente a 100% do capital social subscrito já se encontrava integraliza-
do pelos subscritores, conforme comprovante de depósito bancário; (iv) Consolidação do Estatuto Social. Tendo 
completadas as formalidades legais estava defi nitivamente constituída, a sociedade por ações, sob a denomina-
ção social de MOW Participações S.A.; (v) Eleição da Diretoria, todos com mandato até a AGO de 2017, permi-
tida à reeleição, Diretores sem designação específi ca: Mathias Wachtler Filho, brasileiro, casado, empresário, 
RG 4.925.281 SSP/SP, CPF/MF 277.859.048-04; e Odília Fiaschi Wachtler, brasileira, casada, empresária, RG 
8.801.776 SSP/SP, CPF/MF 046.912.718-05; ambos residentes em Santo André/SP. O valor dos honorários dos Di-
retores será fi xado em Assembleia Geral, os quais declararam, que não estão impedidos de exercer atividades mer-
cantis. Encerramento: Nada mais. Santo André, 04.08.2014. Mesa: Mathias Wachtler Filho - Presidente, Odília 
Fiaschi Wachtler - Secretária, Anna Carolina Paroneto Mendes Pignataro - OAB/SP 191.958. JUCESP NIRE 
3530046942-9 em 27.08.2014. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA ÓTICA DE SÃO PAULO
RESUMO - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO DE 2018

R E C E I T A
Contrib. 
Sindical

Rendas 
Próprias D E S P E S A

Contrib. 
Sindical

Rendas 
Próprias

Renda Contrib. Sindical 176.000,00 - Administração Geral 56.430,00 388.190,00
Renda Assistencial - 495.000,00 Assistência Social 41.250,00 30.250,00
Renda Social - 35.200,00 Outros Serviços Sociais 6.600,00 24.200,00
Renda Patrimonial - 53.900,00 Assistência Técnica 1.320,00 29.700,00
Renda Extraordinária - 22.000,00 Despesas Extraordinárias - 4.400,00
Total da Receita 176.000,00 606.100,00 Contribuições Regulamentares 70.400,00 -
Mobilização de Capitais - - Total do Custeio 176.000,00 476.740,00

  Aplicações de Capitais - 129.360,00
Total Geral 176.000,00 606.100,00 Total Geral 176.000,00 606.100,00

Assembleia Geral Ordinária em 30 de novembro de 2017.
Presidente: José Francisco Filho,   Tesoureiro: Claudionor Oliveira Assumpção Filho

Contage Ltda. - 2SP004625/O-1 - Toshitsugu Kawashima - CT CRC 1SP 096.349/O-1

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.

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

GENIVALDO EVANGELISTA COSTA, estado civil , profissão não consta, nascido em Santo Antonio do
Jacinto, MG no dia (17/11/1974), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de JOVINIANO
FERREIRA COSTA e de ERCILIA EVANGELISTA COSTA. CLARICE PEREIRA DOS SANTOS, estado
civil , profissão não consta, nascida em Jacinto, MG no dia (06/08/1999), residente e domiciliada em Jacinto,
MG, filha de SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS e de MARIA PEREIRA LACERDA.

JONATHAN DE OLIVEIRA PASSOS, estado civil solteiro, profissão estoquista, nascido em São Paulo, SP
no dia (12/03/1994), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de ANTONIO DOS SANTOS
PASSOS e de ISABEL MARIA DE OLIVEIRA PASSOS. GABRIELLE DE AQUINO FRANÇA, estado civil
solteira, profissão atendente, nascida em São Paulo, SP no dia (19/11/1995), residente e domiciliada neste
distrito, São Paulo, SP, filha de FRANCISCO EGUIBERTO MOURA FRANÇA e de MIRIAM SILVA DE
AQUINO.

MARCO ANTONIO MARTINS, estado civil divorciado, profissão motociclista, nascido em São Paulo, SP no
dia (30/06/1964), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de JAELSON MARTINS e de
DARCI CORDEIRO MARTINS. ELZA FRANCO DE PAIVA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida
em São Paulo, SP no dia (15/11/1961), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de JOSE
FRANCO DE PAIVA FILHO e de IDALINA RODRIGUES DE PAIVA.

RENNAN SANTOS PAMPLONA, estado civil solteiro, profissão professor, nascido em São Paulo, SP no dia
(07/07/1988), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de ROSEMAR JOSÉ PAMPLONA
e de KATIA CRISTINA LEMOS DOS SANTOS PAMPLONA. MARIANA MENEZES COSTA DE CARVALHO,
estado civil solteira, profissão gerontologa, nascida em São Bernardo do Campo, SP no dia (11/06/1995),
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de MARIO DE CARVALHO e de LUCICARMEN
COSTA DE CARVALHO.

Gaia Cred II Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
CNPJ/MF n° 25.116.715/0001-35 - NIRE 35.300.492.846

Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Dezembro de 2017
1. Data, Hora e Local: Ao 1º (primeiro) dia do mês de dezembro do ano de 2017, às 10h00, no endereço da sede so-
cial da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, n° 633, 
8º andar, conjunto 81 parte, Vila Nova Conceição, CEP 04544-051. 2. Convocação e Quorum: Dispensada a publi-
cação do “Edital de Convocação”, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totali-
dade do capital social da Companhia, conforme abaixo assinados. 3. Mesa: João Paulo dos Santos Pacífi co, como Pre-
sidente e Renato de Souza Barros Frascino, como Secretário. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre: (I) a retifi cação dos 
itens (i), (n) e (p) da deliberação (i) da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de setembro de 2017 
(“Ata de AGE de 06.09.2017”), conforme disposições do item 5 abaixo; e (II) a ratifi cação e consolidação dos demais 
termos aprovados na Ata de AGE de 06.09.2017 que permanecem inalterados pelas deliberações referentes à presen-
te Ordem do Dia. 5. Deliberações: Analisadas, discutidas e votadas as matérias da ordem do dia, os acionistas, por 
unanimidade/totalidade de votos, tendo sido observados os impedimentos legais e sem quaisquer ressalvas ou restri-
ções, decidiram: I. Retifi car os itens (i), (n) e (p) da Ata de AGE de 06.09.2017, os quais passarão a viger com a seguin-
te redação: (i) Prazo, Preço e Forma de Subscrição e Integralização: As Debêntures 476 poderão ser subscri-
tas a qualquer tempo, dentro do prazo de distribuição pública, contado da data de início da Oferta, conforme disposto 
no “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restritos de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, sob o Regime de Colocação de Melhores Esforços de Distribuição, em Série Única, da Espécie 
Quirografária, com Garantia Real Adicional, da 2ª Emissão da Gaia Cred II Companhia Securitizadora de Créditos Finan-
ceiros S.A” (“Contrato de Distribuição”), e desde que tal prazo seja de no máximo até 2 (dois) meses anteriores à Data 
de Vencimento das Debêntures 476. Ainda, o preço de subscrição das Debêntures será seu Valor Nominal Unitário 
acrescido da Remuneração, conforme defi nido abaixo, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integrali-
zação ou última data de pagamento, conforme o caso, até a data da efetiva subscrição e integralização. Por fi m, as De-
bêntures 476 serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição, de acordo com as nor-
mas de liquidação aplicáveis da B3, sendo considerada “Data de Integralização das Debêntures 476” para fi ns da Es-
critura de Emissão de Debêntures 476, a data da primeira subscrição e integralização das Debêntures 476; (n) Resga-
te na Data de Vencimento: O Valor Nominal Unitário das Debêntures 476 será resgatado integralmente na Data 
de Vencimento, acrescido da respectiva Remuneração calculada pro rata temporis, a primeira Data de Integralização 
até a data do efetivo pagamento, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado, Amortização Extraordinária e/
ou Amortização Antecipada. Caso não haja recursos na Conta Vinculada, o procedimento de pagamento deverá seguir 
as regras de dação em pagamento, que deverão ser previstas na Escritura de Emissão de Debêntures 476; (p) Amor-
tização Extraordinária: Observada a ordem de pagamento prevista na Escritura de Emissão de Debêntures 476, a 
partir do 60º (sexagésimo) mês, exclusive, a contar da Data de Emissão das Debêntures 476, e até a data de início do 
pagamento do Prêmio (conforme abaixo defi nido), haverá obrigatoriamente Amortização Extraordinária mensal das 
Debêntures 476, limitada a 98% do Valor Nominal Unitário das Debêntures e cessação de aquisição de qualquer novo 
Crédito Financeiro, devendo, em todos os casos, a totalidade dos recursos disponíveis na Conta Vinculada, com exce-
ção aos valores necessários para pagamento dos custos de despesas da Companhia, ser utilizados para a realização da 
Amortização Extraordinária. Os pagamentos serão realizados todo dia 15 (quinze) de cada mês, ou no dia útil imedia-
tamente posterior a este, a partir do 60º (sexagésimo) mês, exclusive. II. Ratifi car os demais termos aprovados na Ata 
de AGE de 06.09.2017 que permanecem inalterados pelas deliberações acima aprovadas. 6. Encerramento e Assi-
naturas: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do 
artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, lida, aprovada e assinada pela totalidade dos acionistas da Companhia 
presentes na Assembleia Geral Extraordinária, em livro próprio. Presidente da Mesa: João Paulo dos Santos Pacífi co, Se-
cretário da Mesa: Renato de Souza Barros Frascino. Acionistas presentes: Nova Atlantis Participações Ltda. e João Pau-
lo dos Santos Pacífi co. A presente é cópia fi el e transcrita no livro de Atas de Assembleias da Companhia. São Paulo, 01 
de dezembro de 2017. João Paulo dos Santos Pacífi co - Presidente, Renato de Souza Barros Frascino - Se-
cretário. Acionistas: Nova Atlantis Participações Ltda., João Paulo dos Santos Pacífi co. JUCESP nº 549.783/17-9 em 
11.12.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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  18/
12/2017, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1C055 -  CONTRATO: 918649000012-9 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 0235 - SE

ENDERECO DO IMÓVEL: ESTRADA DE ITAQUERA - GUAIANAZES, Nº 2.415,
CASA 2-07, DO TIPO C, LOCALIZADA NA VIA DE CIRCULAÇÃO 2, CONJUNTO
CONDOMINIO JARDIM DOS PINHEIROS, DISTRITO DE GUAIANAZES,SAO PAULO/
SP.

RUBEM ALVES DA SILVA, BRASILEIRO(A), BANCARIO, CPF: 66053390887, CI:
4.432.189 SSP/SP CASADO(A) COM EUNICE VIEIRA DOS SANTOS SILVA,
BRASILEIRO(A), DO LAR, CPF: 31689474823, CI: 8.711.363 SSP/SP.

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

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

18 - 19 - 20/12/2017

Branco Peres Açúcar e Álcool S/A
CNPJ 43.619.832/0001-01

Assembléia Geral Extraordinária - Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a reunirem-se em AGE, a realizar-se dia 02/01/18, às 10 

de deliberar: (1) exame e discussão da cisão total da empresa Comercial Industrial Branco Peres de 
Café Ltda., seguida de incorporação pela Branco Peres Açúcar e Álcool S/A e por nova sociedade a ser 
constituída; (2) contratação de empresa especializada para emissão do laudo de cisão total da empresa 
Comercial Industrial Branco Peres de Café Ltda.; (3) aumento de capital social da sociedade, com al-
teração do “caput” do artigo 5º do estatuto social, em decorrência da cisão total da empresa Comercial 
Industrial Branco Peres de Café Ltda., seguida de incorporação na incorporadora Branco Peres Açúcar 
e Álcool S/A; (4) Aprovar a nova Denominação Social; e, (5) Outros assuntos de interesse da sociedade. 
SP, 13/12/17. João Paulo Branco Peres; Márcio Cristiano Vidoto de Oliveira - Diretores. (16 - 19 - 20)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016336-34.2015.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. Faz Saber a José
Valberto de Siqueira Mangabeira (CPF. 757.256.308-20) e Helena Garcia Page Mangabeira (CPF. 009.595.918-18), que Condomínio
Shopping Center Plaza Sul lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 229.981,15 (setembro de 2015),
representada pelo Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço de Uso Comercial (EUC) no shopping center
denominado Shopping Center Plaza Sul e Instrumento Particular de ReRatificação ao Contrato de Locação de Espaço de Uso
Comercial, relativo ao Espaço de Uso Comercial - EUC 207/208. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para
que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade,
ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre o
Apartamento 52, situado no 5°andar do Edifício Adriana, sito à Rua Nilo Peçanha, 97, perímetro urbano de Guarulhos/SP, objeto
da matrícula n° 24.078 do 1°CRI de Guarulhos/SP. Outrossim, ficam pelo presente, os executados José Valberto de Siqueira
Mangabeira e Helena Garcia Page Mangabeira, nomeados como depositários do bem acima descrito. Decorridos os prazos supra,
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente,afixado e publicado. São Paulo,
aos 17 de novembro de 2017.

                         JORNAL “ O DIA ”     19 e 20 / 12 / 2017

19 e 20/12

17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 17º Ofício Cível. Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1029325-
72.2015.8.26.0100. A Dra. Adriana Brandini do Amparo, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber
a ALK GP Brasil Ltda - ME (CNPJ. 04.950.043/0001-99) e Arnaldo Antonio Verrone (CPF. 064.810.608-00), que Banco Itaú Unibanco
S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 157.406,17 (agosto de 2015), representada pelo Instrumento
Particular de Confissão de Dívida n° 30520000000241571751. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para
que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade,
ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia
bloqueada judicialmente de R$ 52,42. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. SP, 04/12/2017.

                            JORNAL ‘ O DIA ”    19 e 20 / 12 / 2017

19 e 20/12

FOROS REGIONAIS ITAQUERA. 2ª Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera/SP. 2º Ofício Cível Edital de
Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1013391-96.2014.8.26.0007. A Dra. Sueli Juarez Alonso, Juíza de
Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Itaquera/SP, Faz Saber a Jenacildes de Jesus Santos (CPF.
246.564.898-59), que o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por Fundação
Hermínio Ometto, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de
R$ 14.949,38 (junho de 2017). Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para
que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%,
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Será
o presente, afixado e publicado na forma da Lei. SP, 06/11/2017.

                            JORNAL “ O DIA ”    20 e 21 / 12 / 2017

20 e 21/12

FOROS REGIONAIS. 2ª VARA CÍVEL. Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1013384-
07.2014.8.26.0007. A Dra. Sueli Juarez Alonso, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Itaquera/SP,
Faz Saber a Jackeline Aprigio da Silva (CPF. 323.254.588-22), que Fundação Hermínio Ometto lhe ajuizou ação de
Execução, objetivando a quantia de R$ 8.613,17 (julho de 2015), representada pelo Termo de Confissão de Dívida,
firmado pelas partes. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20
dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias,
embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido
sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 107,49. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. SP, 02/10/2017.

                             JORNAL “ O DIA ”    20 e 21 / 12 / 2017

20 e 21/12

1º Ofício Cível do Forum Regional II - Santo Amaro- SP. Foro Regional II - Santo Amaro - Comarca de São Paulo. EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1039916-62.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Cleiton Heredia
Digitalização - ME (CNPJ. 07.408.476/0001-05), que Sul América Companhia de Seguro Saúde lhe ajuizou ação de Execução,
objetivando a quantia de R$ 4.307,28 (agosto/2016), representada pelo Contrato de Seguro Saúde - Apólice n° 19553. 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. Não sendo contestada a ação, o executado será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

                           JORNAL “ O DIA ”    20 e 21 / 12 / 2017

20 e 21/12

Processo 1115485-37.2014.8.26.0100 - Procedimento Comum - Sustação de Protesto - Rec Sapucaí S/A - MVJ Construções e
Reformas - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1115485-37.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tonia Yuka Kôroku, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MVJ
Construções e Reformas Ltda (CNPJ. 16.384.193/0001-61), que Rec Sapucaí S/A lhe ajuizou ação Declaratória de Nulidade e
Inexigibilidade de Título de Crédito c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela Antecipada, de Procedimento Comum,
objetivando a concessão da Tutela Antecipada para determinar a suspensão dos efeitos do protesto lavrado em desfavor da
requerente perante o 5° Tabelião de Protestos de Letras e Títulos da Capital, Protocolo n° 0284/07082014-5, Título DMI/01,
apresentante: Banco Bradesco S/A, sacador: MVJ Construções e Reformas Ltda, emissão: 07/07/2014, vencimento: 22/07/2014,
valor: R$ 46.090,68, até decisão final, com a consequente expedição de ofício para tal fim, julgando totalmente procedente a
presente ação para declarar inexigível a cobrança e o título objeto do protesto indevidamente lavrado, condenando a requerida
ao pagamento de indenização por dano moral (em valor a ser arbitrado por este Juízo, mas que espera-se não seja inferior a três
vezes o valor do título), oriunda do abalo de sua imagem junto ao mercado, bancos, fornecedores, clientes e funcionários, causada
pelo injusto protesto, além da condenação ao pagamento das demais cominações legais. Concedida a tutela antecipada e estando
a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação,
sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente, afixado e publicado.

                            JORNAL “ O DIA ’    20 e 21 / 12 / 2017

20 e 21/12

8ª VARA CÍVEL FORO CENTRAL DA CAPITAL - SP  - EDITAL de INTIMAÇÃO.
Prazo: 20 dias. Proc. nº 0019501-72.2016.8.26.0100. O Dr. HELMER AUGUTO
TOQUETON AMARAL, MM Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Central da
Comarca da Capital/SP, na forma da lei. FAZ SABER a EDMILSON DOS SANTOS
SOUZA (CPF 411.686.498-62), atualmente em lugar incerto e não sabido, que pelo
presente, expedido que nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por
ICOMON TECFNOLOGIA LTDA., fica INTIMADO para, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$1.654,00 (fixado na sentença) a ser
atualizado e acrescido das cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de
MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10% (ar t. 523, § 1º do CPC/2015) e
CIENTE de que pagando parcialmente, a multa e os honorários incidirão sobre
o restante, além do prosseguir o feito com a expedição de mandado de penhora
de bens e avaliação; e que não havendo pagamento, independentemente de
penhora  ou nova in t imação deverá  apresentar  nos  própr ios  autos ,  a
IMPUGNAÇÃO. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.

20  e  21/12

Noah Participações S.A.
CNPJ/MF nº 14.200.699/0001-48 - NIRE 35.300.396.669 - Companhia Aberta - (“Companhia”)

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
1. Data, hora e local: No dia 28/04/2017, às 18:00 h, na sede social da Companhia, situada na Rua Pamplona nº 818, conjunto 92,na cidade e 
estado de São Paulo. 2. Presenças: Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social e Danilo Gamboa, na qualidade de 
administrador da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa; Secretária: Fúlvia Bolsoni Grola. 4. Convocação: Dispensada, nos termos 
do artigo 124, § 4° da Lei 6.404/76, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 5. Ordem do dia: (i) aprovar as contas 
da administração relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; (ii) deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado em 
31/12/2016; (iii) reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) aprovar o aumento do capital social da Companhia 
por subscrição privada. 6. Deliberações tomadas em AGO pela unanimidade dos acionistas presentes: 6.1. Dispensar a presença de 
representantes dos auditores independentes da Companhia, nos termos do §2º do artigo 134 da Lei das S.A., por não haver necessidade de 
esclarecimentos a respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às matérias da ordem do dia. 
6.2. Aprovar o Relatório de Administração, as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, todos 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016, publicados em 17/03/2017, nos jornais O Dia SP, no caderno de Atas, Balanços, Editais 
e Leilões, na página 14, e DOESP, na página 138. 6.3. Consignar que em razão da apuração de prejuízo no montante de R$ 104.933,92, no 
exercício social encerrado em 31/12/2016, não há resultado a ser distribuído aos acionistas da Companhia. 6.4. Reeleger os Srs. Danilo 
Gamboa, RG nº 19.753.258-5 SSP/SP e CPF/MF nº 267.513.588-73; João Henrique Braga Junqueira, RG nº M-8526.881 SSP/MG e CPF/MF 
nº 041.249.236-94; e Rubens Mário Marques de Freitas, RG nº 8.574.211 SSP/MG e CPF/MF nº 026.718.456-50, todos com endereço 
comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900, 7º andar, na cidade e estado de São Paulo, para ocuparem os cargos de membro do 
Conselho de Administração da Companhia, nos quais serão investidos, nesta data, mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro 
próprio. 6.5. Os Srs. Danilo Gamboa, João Henrique Braga Junqueira e Rubens Mário Marques de Freitas ora eleitos declaram, sob as 
penas da lei, não estar impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, não estando incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam 
de exercer atividade mercantil. 6.6. Em virtude das deliberações ora tomadas, consignar que o Conselho de Administração da Companhia passa 
a ser composto pelos seguintes membros, todos com mandato de 3 (três) anos, até a assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações 
financeiras do exercício social encerrado em 2019, os Srs. Danilo Gamboa, João Henrique Braga Junqueira e Rubens Mário Marques de 
Freitas. 7. Deliberações tomadas em AGE pela unanimidade dos acionistas presentes: 7.1. Aprovar o aporte, por subscrição privada, no 
montante de R$400.000,00, com emissão de 400.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 
por ação, fixado de acordo com os parâmetros do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, sendo que o valor de R$0,10 por ação será destinado à conta 
de capital social da Companhia e o valor de R$0,90 por ação será destinado à conta de reserva de capital criada especificamente para este fim. 
7.2. Em razão da deliberação acima, os sócios aprovam: (i) A destinação do valor de R$360.000,00 para a conta de reserva de capital da 
Companhia; e (ii) O aumento do capital social da Companhia, no valor de R$40.000,00, passando o capital de R$383.344,37 para R$423.344,37, 
representados por 881.344 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. As ações, ora emitidas, participarão em igualdade de 
condições com as atualmente existentes quanto aos benefícios, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser 
aprovados por esta Companhia. As ações emitidas serão totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente, em até 24 meses, pelo 
acionista nominado e qualificado no Boletim de Subscrição (“Anexo II”), que, autenticado pela Mesa, ficará arquivado na sede da Companhia, 
sendo que os demais acionistas renunciam expressamente ao direito de preferência em tal subscrição. 7.3. Em seguida, os sócios aprovam a 
nova redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social que, após as deliberações acima, passará a vigorar com a redação constante abaixo: 
“Artigo 5º - O capital social da Sociedade é de R$423.344,37, representado por 881.344, todas nominativas e sem valor nominal.” 7.4. Ato 
contínuo, os sócios aprovam a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte desta ata na forma do “Anexo I”, o qual, 
autenticado pela mesa, ficará arquivado na sede da Companhia. 7.5. Aprovar a lavratura e publicação com omissão das assinaturas sob a forma 
de sumário, da ata a que se refere a presente Assembleia Geral, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. 8. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 28/04/2017. 
Presidente: Danilo Gamboa; Secretária: Fúlvia Bolsoni Grola. Confere com o original lavrado em livro próprio. Fúlvia Bolsoni Grola - Secretária. 
JUCESP nº 223.888/17-5 em 19/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:20/12/17 - A partir das: 12:35
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a RUA MANUEL
JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68, SAO PAULO, SP,  telefone 1139310744, faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do
sinal dado.

A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
será feita através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto as Agências
especificadas ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma
das  Agências da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicadas com no
mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.

Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da
praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas
correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções extrajudiciais.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:1BCC5- CONTRATO: 812170073172-8-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA- AGENCIA: 1217 - VILA GERTY

OSMAR PEREIRA, BRASILEIRO(A), SECURITARIO CPF 13662336898, CI 17.178.688
SSP/SP, CASADO(A) COM MARIA ROSELITA DOS SANTOS PEREIRA,
BRASILEIRO(A), DO LAR, CPF 11348254807,  CI 21.438.045 SSP/SP

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 83, 8º ANDAR, EDIFICIO SAO JOAQUIM,
BLOCO 1, CONDOMINIO VILLA PARADISO, COM ACESSO PELA RUA BELEM DE
SAO FRANCISCO, Nº 195, VILA PARANAGUA, DISTRITO DE ERMELINO
MATARAZZO, SAO PAULO, SP. COM A AREA PRIVATIVA DE 54,540MS2, AREA
COMUM DE GARAGEM 19,590MS2, AREA COMUM 36,742MS2, AREA TOTAL
110,872MS2, FRAÇÃO IDEAL NO TERRENO 0,8333%. COM DIREITO AO USO DE 1
VAGA NA GARAGEM EM LOCAL INDETERMINADO. COM TODAS AS SUAS
INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 267.582,05
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 210.000,00

SAO PAULO, 01/12/17
ARY ANDRÉ NETO

01 - 04 - 20/12/17

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:20/12/2017 - A partir das: 12:35
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a RUA MANUEL
JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68, SAO PAULO, SP,  telefone 1139310744, faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de  CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do
sinal dado.

A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita
através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto as Agências especificadas ao
lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma
das  Agências da CAIXA ECONOMICA FEDERAL indicadas com no mínimo 5 (cinco)
dias de antecedência com relação a data do leilão.

Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da
praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas
correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções extrajudiciais.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:1C039- CONTRATO: 813700889326-7-  CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA:
1370 - JARDIM PAULISTA

SERGIO NOBUHARU SAITO , BRASILEIRO(A), EMPRESARIO CPF 09393850828,
CI 14.075.309-6 SSP/SP, SOLTEIRO(A),  e cônjuge, se casado(a) estiver.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 42, 3º PAVIMENTO OU ANDAR, BLOCO
02, RESIDENCIAL VILA RICA, SITUADO A RUA PROFESSOR JOSE MARIA PINTO
ZILLI, Nº 720, E VIELA SEM DENOMINAÇÃO, BAIRRO PIRAJUSSARA OU TABOAO,
29º SUBSITRITO-SANTO AMARO, SAO PAULO, SP. COM A AREA UTIL DE 48,535MS2
E A AREA COMUM DE 59,876M2, NA QUAL JA SE ACHA INCLUIDA A AREA
REFERENTE A 1 VAGA INDETERMINADA NA GARAGEM COLETIVA, LOCALIZADA
A NIVEL DO TERREO DO CONJUNTO DESTINADA A GUARDA DE IGUAL NUMERO
DE VEICULO, PERFAZENDO A AREA TOTAL DE 108,411M2, CORRESPONDENDO-
LHE UMA FRAÇÃO IDEAL DE 0,9233345% NO TERRENO CONDOMINIAL. COM
TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 15.835,86
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 185.000,00

SAO PAULO, 29/11/2017
ARY ANDRÉ NETO

29/11 - 02 - 20/12/2017

RE Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 13.014.610/0001-96 - NIRE nº 35.300.435.605 

(“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Extraordinária

1. Data, hora e local: No dia 31/01/2017, às 13h, na sede social da Companhia, situada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Pamplona, 
818 - conjunto 92. 2. Presenças: Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social. 3. Mesa: Presidente:  
Henry Moreira Semer; Secretário: Mario Harry Lavoura. 4. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4° da Lei 6.404/76.  
5. Deliberações em AGE tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes: 5.1. Ratificar a renúncia do Sr. Eduardo Alcalay ao cargo 
de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 5.2. Eleger, nos termos do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, com 
mandato até a AGO da sociedade em 2017, em substituição ao Sr. Eduardo Alcalay, o Sr. Danilo Gamboa, RG n° 19.753.258-5 - SSP/SP, 
CPF/MF n° 267.513.588-73 para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. 5.3. Em virtude do quanto deliberado no 
item acima, o Conselho de Administração da Companhia será composto pelos Srs. Henry Moreira Semer, RG nº 33.575.292-5 SSP/SP  
e CPF/MF nº 316.044.778-22; Luis Eduardo de Almeida Vidal Magini, RG nº 20.026.029 SSP/SP e CPF/MF nº 174.234.428-36;  
e Danilo Gamboa, RG n° 19.753.258-5 - SSP/SP, CPF/MF n° 267.513.588-73, todos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, 3.900 - 7º andar, na cidade e estado de São Paulo, para ocuparem o cargo de membros do Conselho de Administração da Companhia, 
nos quais serão investidos, nesta data. 5.2.1. Os Srs. Henry Moreira Semer, Luis Eduardo de Almeida Vidal Magini e Danilo Gamboa ora 
reeleitos e eleito, respectivamente, declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, não estando incursos 
em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil, tendo o mesmo apresentado à Companhia a declaração 
exigida nos termos da Instrução CVM 367.  5.3. Aprovar a lavratura e publicação com omissão das assinaturas sob a forma de sumário, da ata 
a que se refere a presente Assembleia Geral, nos termos do artigo 130, § 1º e 2º da Lei n° 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi a presente ata lavrada e depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 31/01/2017. Henry Moreira Semer - 
Presidente, Mario Harry Lavoura - Secretário. Confere com o original lavrado em livro próprio. Henry Moreira Semer - Presidente; Mario Harry 
Lavoura - Secretário. JUCESP nº 91.329/17-6 em 22/02/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Setiba Participações S.A.
CNPJ/MF nº 08.638.269/0001-00 - NIRE 35300337891  

(“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Ordinária

1. Data, hora e local: No dia 28/04/2017, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Pamplona nº 818, conjunto 92, na cidade 
e estado de São Paulo. 2. Presenças: Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social e Danilo Gamboa, na qualidade 
de administrador da Companhia. 3. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da presença da 
totalidade dos acionistas da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa; Secretária: Fúlvia Bolsoni Grola. 5. Ordem do dia: (i) aprovar 
as contas da administração relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; (ii) deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado 
em 31/12/2016; e (iii) reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. 6. Deliberações tomadas pela unanimidade dos 
acionistas presentes: 6.1. Aprovar a lavratura e publicação da ata a que se refere a presente Assembleia Geral, com a omissão das assinaturas 
e sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, §§1º e 2º da Lei nº 6.404/76. 6.2. Após exame e discussão, aprovar, sem nenhuma ressalva, 
as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016. Os acionistas informam que as Demonstrações 
Financeiras não foram publicadas, uma vez que a Companhia atende aos requisitos previstos no artigo 294 da Lei nº 6.404/76. 6.3. Consignar 
que em razão da apuração de prejuízo no montante de R$ 7.952,66, no exercício social encerrado em 31/12/2016, não há resultado a ser 
distribuído aos acionistas da Companhia. 6.4. Reeleger os Srs. Danilo Gamboa, RG nº 19.753.258-5 SSP/SP e CPF/MF nº 267.513.588-73; 
João Henrique Braga Junqueira, CPF/MF nº 041.249.236-94 e RG nº M-8526.881 SSP/MG; e Rubens Mário Marques de Freitas,  
RG nº 8.574.211 SSP/MG e CPF/MF nº 026.718.456-50, todos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900,  
7º andar, na cidade e estado de São Paulo, para ocuparem os cargos de membro do Conselho de Administração da Companhia, nos quais 
serão investidos, nesta data, mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio. 6.5. Os Srs. Danilo Gamboa, João Henrique 
Braga Junqueira e Rubens Mário Marques de Freitas ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estar impedidos por lei especial, ou 
condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública  
ou a propriedade, não estando incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. 6.6. Em virtude 
das deliberações ora tomadas, consignar que o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros, 
todos com mandato de 3 anos, até a AGO que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 2019,  
os Srs. Danilo Gamboa, João Henrique Braga Junqueira e Rubens Mário Marques de Freitas. 7. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi a presente ata lavrada e depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 28/04/2017. Presidente: Danilo 
Gamboa, Secretária: Fúlvia Bolsoni Grola. Acionistas presentes: Danilo Gamboa e GP Investimentos Ltda., por seus diretores Danilo Gamboa 
e Ana Regina Roson. Confere com o original lavrado em livro próprio. Fúlvia Bolsoni Grola - Secretária. JUCESP nº 255.310/17-1 em 02/06/2017. 
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Monticiano Participações S.A.
CNPJ nº 09.191.251/0001-75 - NIRE 35300343875

Ata da Assembleia Geral Ordinária
1. Data, hora e local: No dia 23/06/2017, às 13h00, na sede social, situada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Pamplona, 818, conjunto 
92. 2. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital votante da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no Livro de 
Registro de Presença de Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia em virtude da presença da totalidade dos acionistas, 
nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. 4. Mesa: Presidente: Renato Dias Pinheiro; Secretário: Rodrigo Andrés Pimenta Hoffman. 
5. Deliberações: Os acionistas tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas: 5.1. Autorizar a lavratura da ata a que 
se refere esta AGO em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. 5.2. Dispensar a presença de representante dos 
auditores independentes da Companhia, nos termos do §2º do artigo 134, da Lei nº 6.404/76, por não haver necessidade de esclarecimentos a 
respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia. 5.3. Aprovar o relatório anual da administração, as contas dos 
administradores, bem como as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31/12/2016, as quais foram 
rubricadas nesta data pelos presentes, tendo sido dispensada a publicação conforme é facultado pelo artigo 294, II, da Lei nº 6.404/76. 
5.4. Consignar que, por não ter sido apurado lucro no exercício social encerrado em 31/12/2016, conforme resultados indicados nas 
demonstrações financeiras ora aprovadas, não haverá qualquer distribuição aos acionistas a título de dividendos ou a qualquer outro título. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São 
Paulo, 23/06/2017. Mesa: Renato Dias Pinheiro - Presidente; Rodrigo Andrés Pimenta Hoffman - Secretário. JUCESP nº 412.641/17-3 em 
06/09/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Monticiano Participações S.A.
CNPJ nº 09.191.251/0001-75 - NIRE 35300343875

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
1. Data, hora e local: No dia 07/07/2017, às 12h, na sede social, situada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Pamplona, 818, conjunto 
92. 2. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital votante da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no Livro de 
Registro de Presença de Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia em virtude da presença da totalidade dos acionistas, 
nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. 4. Mesa: Presidente: Renato Dias Pinheiro; Secretário: Antonio Romildo da Silva.  
5. Deliberações: Os acionistas tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas: 5.1. Reeleger os Srs. Cleber Faria 
Fernandes, RG nº 23.360.684-1 SSP/SP e CPF/MF nº 192.212.358-74, e Renato Dias Pinheiro, RG nº 2.182.312 IFP/RJ e CPF/MF  
nº 045.818.147-15, ambos com endereço comercial na Rua Pamplona, 818, 7º andar, na cidade e Estado de São Paulo, e eleger, em substituição 
ao Sr. Rodrigo Andrés Pimenta Hoffman, o Sr. Antonio Romildo da Silva, RG nº 8.778.860 SSP/SP e CPF/MF nº 294.094.978-68, com 
endereço na Rua Helena, nº 218, conjunto 108, Vila Olímpia, na cidade e Estado de São Paulo, para compor o Conselho de Administração da 
Companhia, todos com mandato até a AGO que examinar as demonstrações financeiras do exercício social que se encerrar em 31/12/2017. 
5.2. Consignar que os Srs. Cleber Faria Fernandes, Renato Dias Pinheiro e Antonio Romildo da Silva, eleitos neste ato, tomarão posse nos 
seus respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de 
Administração na forma da legislação aplicável, observada a prestação das declarações previstas em lei e aceitaram os cargos para os quais 
foram eleitos, declarando expressamente, sob as penas da lei, que (i) não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de 
sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (ii) atendem ao requisito de 
reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada 
concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 
147 da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois de lida e aprovada, foi assinada  
por todos os presentes. São Paulo, 07/07/2017. Mesa: Renato Dias Pinheiro - Presidente; Antonio Romildo da Silva - Secretário.  
JUCESP nº 412.642/17-7 em 06/09/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Monticiano Participações S.A.
CNPJ nº 09.191.251/0001-75 - NIRE 35300343875
Ata da Reunião do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: Realizada em 23/06/2017, às 11h, na sede da “Companhia”, na Rua Pamplona, 818 - conjunto 92, na cidade e Estado 
de São Paulo. 2. Convocação e Presenças: Foram convocados os membros do Conselho de Administração da Companhia, na forma do artigo 
13 do Estatuto Social da Companhia, de acordo com convocação enviada por correio eletrônico em 08/06/2017, tendo comparecido a totalidade 
dos Conselheiros da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Renato Dias Pinheiro; Secretário: Rodrigo Andrés Pimenta Hoffman. 4. Deliberações: 
As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade e sem ressalvas, na forma definida na Reunião Prévia realizada em 22/06/2017: 
4.1. Aprovar, sem reservas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado 
em 31/12/2016, as quais foram rubricadas pelos presentes nesta data e deverão ser arquivadas na sede da Companhia; 4.2. Aprovar o 
orçamento anual da Companhia relativo ao exercício social de 2017, nos termos do Material divulgado previamente aos conselheiros e cuja 
cópia foi rubricada pelos presentes nesta data e ficará arquivada na sede da Companhia; 4.3. Aprovar que seja realizada nesta data, às 13h, 
AGO da Companhia exclusivamente para deliberação pelos Acionistas sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016, dispensando-se o comparecimento de representante do auditor independente;  
4.4. Consignar que, não tendo havido deliberação em reunião prévia de acionistas sobre formas de viabilizar o pagamento da quantia de 
R$2.973.178,15, correspondente ao somatório (a) do valor do mútuo contratado com Nadati, LLC em 23/03/2016, vencido em 23 de março de 
2017, que perfaz a quantia de R$2.337.873,07, e (b) despesas a serem incorridas pela Companhia no exercício social de 2017 com base no 
orçamento, a matéria objeto do item (iii) da ordem do dia desta Reunião de Conselho de Administração é retirada de pauta sem deliberação; 
4.5. Consignar que, em decorrência do disposto no item 4.4 acima, fica prejudicada a deliberação acerca da convocação de AGE para decidir 
sobre aumento de capital da Companhia para viabilizar o pagamento dos valores indicados no referido item 4.4; e 4.6. Consignar que, não tendo 
havido deliberação em reunião prévia de acionistas a respeito do item (iv) da ordem do dia desta Reunião de Conselho de Administração, a 
matéria é retirada de pauta sem deliberação. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, foi assinada por todos os conselheiros. São Paulo, 23/06/2017. Renato Dias Pinheiro - Presidente; Rodrigo Andrés Pimenta 
Hoffman - Secretário. Conselheiros: Cleber Faria Fernandes, Renato Dias Pinheiro, Rodrigo Andrés Pimenta Hoffman.  
JUCESP nº 412.640/17-0 em 06/09/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Noah Participações S.A.
CNPJ/MF nº 14.200.699/0001-48 - NIRE 35300396669

Companhia Aberta - (“Companhia”)

Ata de Reunião do Conselho de Administração
No dia 28/04/2017, às 18h30, na sede social da Companhia, situada na Rua Pamplona nº 818, conjunto 92, na cidade e estado de São Paulo, 
reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia. Resolveu-se, por unanimidade, (i) Nomear como Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia, o Sr. Danilo Gamboa, RG nº 19.753.258-5 SSP/SP e CPF/MF nº 267.513.588-73, com escritório na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 7º andar, na cidade e estado de São Paulo, com mandato de 01 ano, conforme previsto no artigo 12 do Estatuto 
Social da Companhia. O Sr. Danilo Gamboa ora eleito declara, sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, não estando 
incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, tendo o mesmo apresentado aos conselheiros a 
declaração exigida nos termos da Instrução CVM 367, conforme termo de posse lavrado em livro próprio; (ii) Nomear como auditor independente 
da Companhia a BDO RCS Auditores Independentes, com sede na Rua Major Quedinho, nº 90, 3º andar, Consolação, na cidade e estado de 
São Paulo, CNPJ/MF nº 54.276.936/0001-79, em substituição à Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes, com sede na Avenida 
Francisco Matarazzo, 1.400, na cidade e estado de São Paulo, CNPJ nº 61.562.112/0001-20, para a prestação de serviços de auditoria 
referentes ao exercício de 2017, conforme previsto no inciso VIII do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi 
lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 28/04/2017. Assinaturas: Danilo Gamboa, 
João Henrique Braga Junqueira e Rubens Mario Marques de Freitas. Confere com o original lavrado em livro próprio. Danilo Gamboa - 
Presidente do Conselho de Administração. JUCESP nº 254.686/17-5 em 01/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cabinda Participações S.A.
CNPJ/MF nº 04.030.182/0001-02 - NIRE 35.300.180.569

Companhia Aberta (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Ordinária

1. Data, Hora e Local: No dia 28/04/2017, às 09h, na sede social, situada na Rua Pamplona nº 818, conjunto 92, na cidade e estado de São 
Paulo. 2. Presenças: Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social e Danilo Gamboa, na qualidade de administrador 
da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa; Secretária: Fúlvia Bolsoni Grola. 4. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 124, 
§ 4º da Lei 6.404/76, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 5. Ordem do Dia: (i) aprovar as contas da administração 
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; (ii) deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado em 31/12/2016; e (iii) reeleger 
os membros do Conselho de Administração da Companhia. 6. Deliberações Tomadas em AGO pela Unanimidade dos Acionistas 
Presentes: 6.1. Aprovar a lavratura e publicação com omissão das assinaturas sob a forma de sumário, da ata a que se refere a presente 
Assembleia Geral, nos termos do artigo 130, § 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. 6.2. Dispensar a presença de representantes dos auditores 
independentes da Companhia, nos termos do §2º do artigo 134 da Lei das S.As., por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos 
documentos disponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às matérias da ordem do dia. 6.3. Aprovar o Relatório de 
Administração, as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2016, publicados em 17/03/2017, nos jornais O Dia SP, no caderno de Atas, Balanços, Editais e Leilões, na página 18, e 
DOESP, na página 166. 6.4. Consignar que em razão da apuração de prejuízo no montante de R$ 105.635,45, no exercício social encerrado 
em 31/12/2016, não há resultado a ser distribuído aos acionistas da Companhia. 6.5. Reeleger os Srs. Danilo Gamboa, RG nº 19.753.258-5 
SSP/SP e CPF/MF nº 267.513.588-73; João Henrique Braga Junqueira, RG nº M-8526.881 SSP/MG e CPF/MF nº 041.249.236-94;  
e Rubens Mário Marques de Freitas, RG nº 8.574.211 SSP/MG e CPF/MF nº 026.718.456-50, todos com endereço comercial na  
Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900, 7º andar, na cidade e estado de São Paulo, para ocuparem os cargos de membro do Conselho de 
Administração da Companhia, nos quais serão investidos, nesta data, mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio.  
6.6. Os Srs. Danilo Gamboa, João Henrique Braga Junqueira e Rubens Mário Marques de Freitas ora eleitos declaram, sob as penas da 
lei, não estar impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime 
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, não estando incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de 
exercer atividade mercantil. 6.7. Em virtude das deliberações ora tomadas, consignar que o Conselho de Administração da Companhia é 
composto pelos seguintes membros, todos com mandato de 3 anos, até a AGO ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício 
social encerrado em 2019, os Srs. Danilo Gamboa, João Henrique Braga Junqueira e Rubens Mário Marques de Freitas. 7. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 28/04/2017. 
Presidente: Danilo Gamboa, Secretária: Fúlvia Bolsoni Grola. Confere com o original lavrado em livro próprio. Fúlvia Bolsoni Grola - Secretária. 
JUCESP nº 281.040/17-5 em 20/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Caianda Participações S.A.
CNPJ/MF nº 04.038.763/0001-82 - NIRE 35.300.180.585

Companhia Aberta - (“Companhia”)
Ata de Reunião do Conselho de Administração

No dia 28/04/2017, às 11:30h, na sede social, situada na Rua Pamplona nº 818, conjunto 92, na cidade e estado de São Paulo, reuniu-se o 
Conselho de Administração da Companhia. Resolveu-se, por unanimidade, (i) Nomear como Presidente do Conselho de Administração da 
Companhia, o Sr. Danilo Gamboa, RG nº 19.753.258-5 SSP/SP e CPF/MF nº 267.513.588-73, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
3.900, 7º andar, na cidade e estado de São Paulo, com mandato de 01 ano, conforme previsto no artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. 
O Sr. Danilo Gamboa ora eleito declara, sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, não estando incurso em 
nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, tendo o mesmo apresentado aos conselheiros a declaração 
exigida nos termos da Instrução CVM 367, conforme termo de posse lavrado em livro próprio; (ii) Nomear como auditor independente da 
Companhia a BDO RCS Auditores Independentes, com sede na Rua Major Quedinho, nº 90, 3º andar, Consolação, na cidade e estado de São 
Paulo, CNPJ/MF nº 54.276.936/0001-79, em substituição à PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, com sede na Avenida Francisco 
Matarazzo, 1.400, na cidade e estado de São Paulo, CNPJ nº 61.562.112/0001-20, para a prestação de serviços de auditoria referentes ao 
exercício de 2017, conforme previsto no inciso VIII do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia; e (iii) Em virtude da renúncia de Eduardo 
Alcalay, como Diretor Superintendente, consignar que a Diretoria da Companhia terá a seguinte composição: Danilo Gamboa, como Diretor 
Superintendente, que acumulará também o cargo de Diretor de Relações com Investidores e Thiago Emanuel Rodrigues, como Diretor Vice-
Presidente. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 
28/04/2017. Assinaturas: Danilo Gamboa, João Henrique Braga Junqueira e Rubens Mario Marques de Freitas. Confere com o original 
lavrado em livro próprio. Danilo Gamboa - Presidente do Conselho de Administração. JUCESP nº 254.969/17-3 em 02/06/2017. Flávia R. 
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Gruçaí Participações S.A.
CNPJ/MF nº 01.258.945/0001-70 - NIRE 35.300.146.085

Companhia Aberta - (“Companhia”)
Ata de Reunião do Conselho de Administração

No dia 28/04/2017, às 16:30h, na sede social da Companhia, situada na Rua Pamplona nº 818, conjunto 92, na cidade e estado de São Paulo, 
reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia. Resolveu-se, por unanimidade, (i) Nomear como Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia, o Sr. Danilo Gamboa, RG nº 19.753.258-5 SSP/SP e CPF/MF nº 267.513.588-73, com escritório na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 7º andar, na cidade e estado de São Paulo, com mandato de 01 ano, conforme previsto no artigo 12 do Estatuto 
Social da Companhia. O Sr. Danilo Gamboa ora eleito declara, sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, não estando 
incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, tendo o mesmo apresentado aos conselheiros a 
declaração exigida nos termos da Instrução CVM 367, conforme termo de posse lavrado em livro próprio; (ii) Nomear como auditor independente 
da Companhia a BDO RCS Auditores Independentes, com sede na Rua Major Quedinho, nº 90, 3º andar, Consolação, na cidade e estado de 
São Paulo, CNPJ/MF nº 54.276.936/0001-79, em substituição à Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes, com sede na Avenida 
Francisco Matarazzo, 1.400, na cidade e estado de São Paulo, CNPJ nº 61.562.112/0001-20, para a prestação de serviços de auditoria 
referentes ao exercício de 2017, conforme previsto no inciso VIII do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi 
lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 28/04/2017. Assinaturas: Danilo Gamboa, 
João Henrique Braga Junqueira e Rubens Mario Marques de Freitas. Confere com o original lavrado em livro próprio. Danilo Gamboa - 
Presidente do Conselho de Administração. JUCESP nº 254.970/17-5 em 02/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Gruçaí Participações S.A.
CNPJ/MF nº 01.258.945/0001-70 - NIRE 35.300.146.085

Companhia Aberta (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Ordinária

1. Data, Hora e Local: No dia 28/04/2017, às 16h, na sede social da Companhia, situada na Rua Pamplona nº 818, conjunto 92, na cidade e 
estado de São Paulo. 2. Presenças: Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social e Danilo Gamboa, na qualidade de 
administrador da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa; Secretária: Fúlvia Bolsoni Grola. 4. Convocação: Dispensada, nos termos 
do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 5. Ordem do Dia: (i) aprovar as contas 
da administração relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; (ii) deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado em 
31/12/2016. 6. Deliberações Tomadas em AGO pela Unanimidade dos Acionistas Presentes: 6.1 Aprovar a lavratura e publicação com 
omissão das assinaturas sob a forma de sumário, da ata a que se refere a presente Assembleia Geral, nos termos do artigo 130, § 1º e 2º da 
Lei nº 6.404/76. 6.2 Dispensar a presença de representantes dos auditores independentes da Companhia, nos termos do §2º do artigo 134 da 
Lei das SAs., por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia 
pertinentes às matérias da ordem do dia. 6.3 Aprovar o Relatório de Administração, as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e 
Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016, publicados em 17/03/2017, nos jornais  
O Dia SP, no caderno de Atas, Balanços, Editais e Leilões, na página 16, e DOESP, na página 136. 6.4 Consignar que em razão da apuração 
de prejuízo no montante de R$ 110.738,86, no exercício social encerrado em 31/12/2016, não há resultado a ser distribuído aos acionistas da 
Companhia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os 
presentes. São Paulo, 28/04/2017. Presidente: Danilo Gamboa, Secretária: Fúlvia Bolsoni Grola. Confere com o original lavrado em livro próprio. 
Fúlvia Bolsoni Grola - Secretária. JUCESP nº 255.071/17-6 em 02/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Mirai Participações S.A.
CNPJ/MF nº 02.783.424/0001-03 - NIRE 35.300.373.685

(“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Ordinária

1. Data, hora e local: No dia 28/04/2017, às 13:00 h, na sede social da Companhia, situada na Rua Pamplona nº 818, conjunto 92, na cidade 
e estado de São Paulo. 2. Presenças: Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social e Danilo Gamboa, na qualidade 
de administrador da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa; Secretária: Fúlvia Bolsoni Grola. 4. Convocação: Dispensada nos 
termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 5. Ordem do dia: (i) aprovar 
as contas da administração relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; (ii) deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado 
em 31/12/2016; (iii) eleger os membros da Diretoria da Companhia. 6. Deliberações tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes: 
6.1. Aprovar a lavratura e publicação da ata a que se refere a presente Assembleia Geral com a omissão das assinaturas e sob a forma de 
sumário, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. 6.2. Após exame e discussão, aprovar, sem nenhuma ressalva, as 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016. Os acionistas informam que as Demonstrações Financeiras 
não foram publicadas, uma vez que a Companhia atende aos requisitos previstos no artigo 294 da Lei n° 6.404/76. 6.3. Consignar que em razão 
da apuração de prejuízo no montante de R$ 6.422.736,78, no exercício social encerrado em 31/12/2016, não há resultado a ser distribuído aos 
acionistas da Companhia. 6.4. Eleger, com mandato por 3 anos, até a AGO que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social 
encerrado em 2019, os Srs. Danilo Gamboa, RG nº 19.753.258-5 SSP/SP e CPF/MF nº 267.513.588-73, ao cargo de Diretor Presidente; João 
Henrique Braga Junqueira, RG nº M-8.526.881 SSP/MG e CPF/MF nº 041.249.236-94; Rubens Mário Marques de Freitas, RG nº 8.574.211 
SSP/MG e CPF/MF nº 026.718.456-50; Thiago Emanuel Rodrigues, RG nº 6.079.232 SSP/MG e CPF/MF nº 730.653.826-87; e Sra. Mara 
Elisa Pedretti de Sousa, RG n° 19.268.209-X SSP/SP e CPF/MF n° 142.764.228-17, todos ao cargo de Diretor sem designação específica, 
todos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 7º andar, na cidade e Estado de São Paulo, nos quais serão investidos, 
nesta data, mediante a assinatura de termos de posse lavrados em livro próprio. 6.3.1. Os Srs. Danilo Gamboa, João Henrique  
Braga Junqueira, Rubens Mário Marques de Freitas, Thiago Emanuel Rodrigues e Mara Elisa Pedretti de Sousa ora eleitos declaram, 
sob as penas da lei, não estarem impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que  
os impeçam de exercer atividade mercantil. 7. Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi a presente ata lavrada e, depois de lida e 
aprovada, assinada por todos os presentes. São Paulo, 28/04/2017. Presidente: Danilo Gamboa; Secretária: Fúlvia Bolsoni Grola. Confere com 
o original lavrado em livro próprio. Fúlvia Bolsoni Grola - Secretária. JUCESP nº 256.280/17-4 em 05/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - 
Secretária Geral.

Monticiano Participações S.A.
CNPJ/MF nº 09.191.251/0001-75 - NIRE 35.300.343.875

Ata da Reunião do Conselho de Administração
1. Data, Hora e Local: Em 17/10/2017, às 11h, na sede da Companhia, na Rua Pamplona, 818, conjunto 92, na cidade e Estado de São Paulo. 
2. Convocação e Presenças: Foram convocados os membros do Conselho de Administração da Companhia, na forma do artigo 13 do Estatuto 
Social da Companhia, conforme convocação enviada aos membros do Conselho de Administração, por correio eletrônico, em 13/09/2017, tendo 
comparecido a totalidade dos Conselheiros da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Renato Dias Pinheiro; Secretário: Antônio Romildo da Silva. 
4. Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade e sem ressalvas, na forma definida na Reunião Prévia realizada 
em 16/10/2017: 4.1. Eleger, na forma do artigo 12 do estatuto social da Companhia, o Sr. Renato Dias Pinheiro, RG nº 2.182.312 IFP/RJ e 
CPF/MF nº 045.818.147-15, com endereço comercial na Rua Pamplona, 818, 7º andar, na cidade e Estado de São Paulo, membro efetivo do 
Conselho de Administração da Companhia, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração. 4.2. Autorizar que os representantes da 
Companhia compareçam e votem favoravelmente nas AGO/E da LBR - Lácteos Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial (“LBR”), a serem 
realizadas no dia 18/10/2017, às 11h, na Rua Claudio Soares, 72, 3º andar, conjuntos 311 a 314, na cidade e Estado de São Paulo, no sentido: 
(A) Em AGO: (a) Aprovar as contas da diretoria, o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras da LBR relativas ao exercício 
social findo em 31/12/2016, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, que foram rubricadas pelos presentes nesta data e 
arquivadas na sede da Companhia; e (b) Aprovar a destinação do resultado relativo ao exercício social da LBR encerrado em 31/12/2016.  
(B) Em AGE: (a) Fixar a remuneração global anual dos administradores da LBR para o exercício social de 2017 em R$22.488,00; (b) Aprovar a 
alteração do endereço da sede da LBR para a Rua Claudio Soares, 72, 3º andar, conjunto 313, Pinheiros, cidade e Estado de São Paulo, e por 
consequência, aprovar a alteração do artigo 2º do estatuto social da LBR de modo a refletir a matéria aprovada; e (c) Aprovar a consolidação 
do estatuto social da LBR, de modo a refletir a alteração da sede referida no item anterior. 5. Encerramento: Nada mais havendo  
a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros. São Paulo, 17/10/2017.  
Renato Dias Pinheiro - Presidente. Antônio Romildo da Silva - Secretário. Conselheiros: Cleber Faria Fernandes; Renato Dias Pinheiro; 
Antônio Romildo da Silva. JUCESP nº 519.664/17-6 em 21/11/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Beleza Participações S.A.
CNPJ/MF nº 14.200.618/0001-00 - NIRE 35.300.396.642

Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral Ordinária

1. Data, Hora e Local: Em 30/04/2017, às 11h, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo/SP, na Rua Pamplona, nº 818, 
conjunto 92. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, de acordo com o artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, conforme 
alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Registrou-se, 
ainda, a presença do Sr. Danilo Gamboa, membro da Administração da Companhia. 3. Publicações Legais: Publicados o Relatório da 
Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016, acompanhados das Notas 
Explicativas e do Relatório, sem ressalvas, elaborado pelos Auditores Independentes, os quais foram publicados no prazo legal, na íntegra, no 
DOESP, edição de 31/03/2017, páginas 415 e 416 e no jornal “O Dia”, edição de 31/03/2017, página 5 (“Demonstrações Financeiras”). 4. Mesa: 
Presidente: Danilo Gamboa; Secretária: Fúlvia Bolsoni Grola. 5. Ordem do Dia e Deliberações: Os Acionistas presentes deliberaram, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: 5.1. Aprovar a lavratura e publicação com omissão das 
assinaturas sob a forma de sumário, da ata a que se refere a presente Assembleia Geral, nos termos do artigo 130, § 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. 
5.2. Dispensar a presença de representantes dos auditores independentes da Companhia, nos termos do § 2º do artigo 134 da Lei das S.A., 
por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às 
matérias da ordem do dia. 5.3. Após exame e discussão, aprovar as contas da Administração e as Demonstrações Financeiras. 5.4. Consignar 
que em razão da apuração de prejuízo no montante de R$ 7.286.736,75, no exercício social encerrado em 31/12/2016, não há resultado a ser 
distribuído aos acionistas da Companhia. 5.5. Reeleger os Srs. Danilo Gamboa, RG nº 19.753.258-5 SSP/SP e CPF/MF nº 267.513.588-73; 
João Henrique Braga Junqueira, CPF/MF nº 041.249.236-94 e RG nº M-8526.881 SSP/MG; e Rubens Mario Marques de Freitas, RG nº 
8.574.211 SSP/MG e CPF/MF nº 026.718.456-50, todos residentes e domiciliados na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3900, 7º andar, na cidade e estado de São Paulo, como membros do Conselho de Administração da 
Companhia com mandato por 1 ano, até a AGO que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 2017, mediante 
assinatura de termos de posses anexos, sendo cópia dos quais arquivada na sede social da Companhia. 5.5.1. Os Srs. Danilo Gamboa, João 
Henrique Braga Junqueira e Rubens Mario Marques de Freitas ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estar impedidos por lei especial, 
ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou 
a propriedade, não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. 6. Encerramento 
e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 
São Paulo, 30/04/2017. (aa) Danilo Gamboa - Presidente, Fúlvia Bolsoni Grola - Secretária. Confere com original lavrado em livro próprio. 
Secretária - Fulvia Grola. JUCESP nº 258.178/17-6 em 07/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. (Processo nº 1008261-79.2015.8.26.0011). O Dr. Régis Rodrigues Bonvicino, Juiz 
de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros. Faz Saber a MARCIA GARCIA DA COSTA (CPF 306.598.058-
47), que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou uma ação de 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, objetivando o recebimento da quantia de R$ 15.463,06 (março/2016), conf. fls. 03 dos 
autos, representado pelas notas fiscais de serviço nº 04891432 e 04444706, das quais totalizou um débito em aberto no 
valor de R$ 8.755,66, não quitado, decorrente do termo de responsabilidade com assunção de divida firmado entre as 
partes, referente aos serviços médicos hospitalares prestados. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a sua 
intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito, corrigido até a data do pagamento, 
ou ofereça impugnação, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10% (art. 523, § 1º do CPC) 
e expedição de mandado de penhora e avaliação. Será o presente edital, por extra  

20 e 21/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, (PROCESSO Nº 
1003266-18.2014.8.26.0606). O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Suzano, Estado de São Paulo, Dr. 
Gilberto Azevedo de Moraes Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges espólio e/ou sucessores, que RICARDO MASSAMBANI e 
EDUARDO MASSAMBANI ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando declarar o domínio sobre o imóvel usucapiendo, 
situado na R.Benjamin Constant nº 302, Centro, Suzano/SP, com área total de 501,02 m2, contribuintes nºs 
20.013.017-A; 20.013.017-B e 20.013.017-C, objeto da transcrição nº 43.942 do 1º CRI de Mogi das Cruzes, 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 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias apresentem contestação. Não sendo 
contestada a ação, presumirão como aceitos verdadeiros os fatos articulados pelos autores. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei.  20 e 21/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1008755-64.2015.8.26.0068). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Anelise Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HENRIQUE 
MAURICIO KOLLIN, Brasileiro, Solteiro, RG 111306309, CPF 249.816.288-70, Alameda Holanda, 227, Alphaville Residencial Um, 
CEP 06474-320, Barueri - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, alegando em síntese: Alega o autor que o requerido firmou termo de responsabilidade 
com assunção de dívida autorizando procedimentos médicos e responsabilizando-se pelo pagamento das despesas decorrentes do 
tratamento, das quais se encontra inadimplente. 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.  20 e 21/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 0013709-95.2012.8.26.0224). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara 
Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniela Anholeto Valbão Pinheiro Lima, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) TONNY EVERTHON GROSS DE OLIVEIRA, (CPF 261.758.968-40), e GESTTEX MÃO DE OBRA TEMPORARIA 
PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, (CNPJ 08.909.614/0001-00), que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Fundo de Recuperação de Ativos - Fundo de Inv.Direitos Cred. n/ Padronizado, alegando em síntese 
que os executados supra são devedores da quantia de R$ 280.865,61 (janeiro/2012), representado pela cédula de crédito bancário, 
abertura de crédito em conta corrente, (LIS limite Itaú para saque PJ pré), concedida pelo Banco Itaú Unibanco S/A aos executados 
em 14/08/2009, da qual foi liberado um limite de crédito no valor de R$ 70.000,00 não quitado. Estando os executados em lugar 
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que, no prazo de 03 (três) dias, contados da data da citação, efetuem o pagamento da 
importância reclamada. Prazo para embargarem: 15 dias, facultando os executados nesse prazo, reconhecendo o crédito da 
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. Intime-os ainda de que foi efetuado o arresto de 
33,33% do imóvel matrícula 10.861 e do box de garagem matrícula 10862, ambos do Cartório de Registro de Imóveis de São Caetano 
do Sul. Será o presente edital afixado e publicado da forma da lei.  20 e 21/12

Edital de citação – prazo de 30 dias. Processo nº 0021530-05.2010.8.26.0004. A Dra. ANA LUIZA
MADEIRO DIOGO CRUZ, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional da Lapa/SP, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a José Luiz Garcia Garcia, CPF 065.719.398-43, que Sistema Integrado de
Educação e Cultura Sinec Ltda. S/C lhe ajuizou uma ação Monitória, objetivando a cobrança da quantia
de R$ 4.556,70 (setembro/2010), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano
letivo de 2006. Encontrando-se o Réu em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL,
para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, pague o débito atualizado (isento de custas processuais)
e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de revelia,
constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial (art. 701 do NCPC). Em caso de revelia, será
nomeado curador especial para regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 257, IV do NCPC,
presumindo-se verdadeiros os fatos. Será o presente edital por extrato publicado na forma da lei. NADA
MAIS. São Paulo, aos 18 de outubro de 2017. 19 e 20.12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011885-12.2017.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KIOKO SAITO, Brasileiro, CPF 042.267.388-96, que por este Juízo, tramita de
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo
- SUPERO. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$
6.432,65, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 23 de novembro de 2017. 19 e 20.12

GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE: 35.300.418.514

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª Série da 8ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A.

A Gaia Agro Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.876.090/0001-93 (“Emissora”), pelo presente edital de 
convocação, nos termos da Cláusula 12 do Termo de Securitização fi rmado em 24 de novembro de 2014 e aditado em 10 de 
fevereiro de 2015, convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 8ª Emissão da 
Emissora (“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em segunda convocação, no dia 12 
de janeiro de 2018, às 10 horas na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Min. 
Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 82, sala 1, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-051 para deliberar sobre (i) o não 
vencimento antecipado automático da dívida no âmbito do Certifi cado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) sob 
número de ordem 05/2014, emitido por Usina Rio Pardo S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.657.268/0001-02, em razão do 
advento do evento noticiado pela Emissora por meio do Fato Relevante devidamente disponibilizado pelo sistema Empresas 
Net da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 18 de outubro de 2017; (ii) caso seja aprovado o não vencimento antecipado 
automático na forma do item (i) da ordem do dia, que seja apresentado à deliberação dos Titulares de CRA a proposta de 
composição amigável nos termos apresentados pela Usina Rio Pardo S.A., proposta esta que será apresentada aos Titulares de 
CRA pela Emissora na ocasião da instalação da assembleia;  (iii) não havendo aprovação do item (i), deliberar pela aprovação 
de ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial em face dos Devedores principais e solidários do CDCA, com 
excussão de garantias, em decorrência da não entrega de produtos pela Usina Rio Pardo S.A. à Copersucar S.A., conforme 
previsto no Contrato de Fornecimento de Etanol, sendo que a proposta de advogado com este escopo será apresentada aos 
Titulares de CRA pela Emissora na ocasião da instalação da assembleia. Os Titulares dos CRA que se fi zerem representar por 
procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de 
Titulares dos CRA na sede da Emissora com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem 
prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares dos CRA deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua 
representação para o e-mail fi duciario@slw.com.br. São Paulo, 20 de dezembro de 2017. GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.

19ª Vara Cível do Foro Central da Capital / SP. 19º Ofício CívelEdital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 0154250-
65.2012.8.26.0100. A Dra. Inah de Lemos e Silva Machado, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz
Saber a Nelson Antonio dos Santos Louzada (CPF. 012.261.598-00), que nos autos da ação de Execução, ajuizada por Banco
Bradesco S/A, em face de Eliane Regina Frazão Louzada (CPF. 070.997.268-70), procedeu-se a penhora sobre: Casa situada
à Rua Ministro Godoy, n° 1381, no 19° Subdistrito - Perdizes, objeto da matrícula n° 98.691 do 2º CRI da Capital/SP, a qual foi avaliada
em R$ 700.000,00 (fevereiro de 2015). Estando o cônjuge da executada em local ignorado, expede-se edital, o qual será afixado
e publicado na forma da lei. Será o presente, afixado e publicado.

                             JORNAL “ O DIA ”    19 e 20 / 12 / 2017

19 e 20/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009416-81.2014.8.26.0002/01. Edital de Intimação.
Prazo: 20 dias. Processo nº 1009416-81.2014.8.26.0002/01.O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito da 5ª
Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Carolina Sauceda (CPF.359.755.538-14), que a ação
de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, foi
julgada procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 24.717,71 (abril de 2017). Estando a executada
em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir dos 20 dias supra, pague a
quantia devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação, sob pena de prosseguimento da ação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de novembro de 2017.

                          JORNAL ‘ O DIA ”    19 e 20 / 12 / 2017

19 e 20/12

Processo 1062627-58.2016.8.26.0100 - Procedimento Comum - Prestação de Serviços - CRUZ AZUL DE SÃO PAULO - Mery Patricia
Dorado Lopez - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1062627-58.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tonia Yuka Kôroku, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Mery Patrícia Dorado Lopez (CPF. 235.202.958-90), que Cruz Azul de São Paulo lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento
Comum, objetivando a quantia de R$ 9.922,96 (junho de 2016), referente as Notas de Serviços n°s 304113, 301707 e 306803,
oriundas da prestação de serviços médicos/hospitalares. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados.
Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial, nos moldes do
artigo 257, IV do NCPC. Será o presente, afixado e publicado.

                           JORNAL “ O DIA ”   20 e 21 / 12 / 2017

20 e 21/12


