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Balanço Patrimonial
Ativo
Ativo Circulante
'LVSRQLELOLGDGHV
&UpGLWRVD5HFHEHU
2XWURV&UpGLWRV
Não Circulante
,PRELOL]DGR
Passivo
Passivo Circulante
&RQWDVD3DJDU
2EULJDo}HV)LVFDLV
Patrimônio Líquido
&DSLWDO
/XFURV$FXPXODGRV
Demonstração do Resultado
do Exercício
5HFHLWD2SHUDFLRQDO%UXWD
 'HGXo}HVGD5HFHLWD%UXWD
Receita Operacional Liquida
Lucro Bruto
 'HVSHVDV2SHUDFLRQDLV
 5HFHLWDV)LQDQFHLUDV
 'HVSHVDV)LQDQFHLUDV
 2XWUDV5HFHLWDV
 2XWUDV'HVSHVDV
Lucro antes do IRPJ e CSLL
3URYLVmR&6//
3URYLVmR,53-
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício

2015
4.266.526,74
86.659,04


²
4.179.867,70

2015
(4.266.526,74)
(286.120,95)
 
 
(3.980.405,79)
 
 

2016
4.333.787,22
411.770,52



3.922.016,70

2016
(4.333.787,22)
(130.505,83)


(4.203.281,39)



17, 18 e 19/01

CNPJ/MF nº 15.016.349/0001-99 - NIRE 35.300.466.608
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 11/01/18, 9h, na sede da Companhia. Convocação: Dispensada em razão da totalidade dos acionistas. Ordem do Dia
e Deliberações: restaram aprovadas pela unanimidade dos acionistas: (i) a proposta de redução do capital da Companhia de R$
114.998.013,00 para R$ 112.998.013,00, com a redução efetiva de R$ 2.000.000,00, mediante o cancelamento de 2.000.000 de ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas, todas de titularidade do acionista Breof Fundo de Investimento em
Participações, sendo-lhe entregue, em contrapartida às ações canceladas, quantia, em moeda corrente nacional, equivalente ao valor da
redução da respectiva participação societária; e (ii) a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º O capital da Companhia é
de R$ 112.998.013,00, dividido em 112.993.013 ações ordinárias e 5.000 ações preferenciais Classe A, todas nominativas e sem
valor nominal.”Assinaturas: Mesa: Sergio Lemos de Magalhães - Presidente; Alexandre Segateli Bolsoni - Secretário. Acionistas: Breof Fundo
de Investimento em Participações, por VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., por Sergio Lemos de Magalhães e Alexandre Segateli
Bolsoni; Redbr Consultoria e Participações Ltda., por Thomaz Ferreira Pompeo de Camargo e Celso Gonzalez Lima; Breof Empreendimentos
Residenciais II Ltda., por Sergio Lemos de Magalhães e Alexandre Segateli Bolsoni.

CENTRO MÉDICO JABAQUARA S.A.
CNPJ/MF Nº 67.781.427/0001-45 - NIRE Nº 35.300.525.701
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas do CENTRO MÉDICO JABAQUARA S.A. (“Companhia”)
convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 31
de janeiro de 2018, às 10h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de
São Paulo, na Rua das Perobas nº 266, Jabaquara, CEP 04.321-120, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: 1. Criação do cargo de Diretor-Presidente; 2. Alteração da forma de
representação da Companhia; 3. Renúncia de membro da Diretoria; 4. Eleição e/ou reeleição
de membros da Diretoria; 5. Alteração e Consolidação do Estatuto Social; e 6. Outros assuntos
de interesse da Companhia. São Paulo, 19 de janeiro de 2018. Diretoria.
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ODIASP
Ligue:
3258-1822
3258-0273
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0184768-77.2008.8.26.0100/01. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível - Foro Central Civel, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Amato Marzagão,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) ANTONIO CARLOS GATULIN (CPF 225.990.508-04), que lhe foi
proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de B.B.R AGROPASTORIL LTDA E OUTRO,
encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua intimação por edital para que
efetue o pagamento do valor da condenação, no importe de R$ 76.889,83 (Novembro/2017), que deverá ser
devidamente corrigido até a data do efetivo pa-gamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários
advocatícios de 10% (art. 523, §1º do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. São Paulo, 14 de de-zembro de 2017.
19 e 20/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1041113-52.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Batista
Alves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PRISCILA DE ARRUDA DOS SANTOS PIRES, Brasileiro,
Casada, Prendas do Lar, RG 167368424, CPF 318.460.668-67, que, Banco do Brasil S/A, lhe ajuizou ação
Monitória, objetivando a cobrança de R$ 310.272,35 (31/07/2016), referente Contrato de Abertura de Crédito
BB Giro Empresa Flex nº 155.104.283, firmado em 23/06/2014. Estando a corré supra mencionada em local
ignorado, foi expedido o presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o “quantum”
reclamado ou ofereça embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial
pretendida. Em caso de revelia, que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de
novembro de 2017.
18 e 19/01

Edital de Citação- Prazo de 20 dias- Processo Nº 1002781-81.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível - Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na
forma da Lei, etc. Faz saber a PLINIO SERGIO MARQUES DE OLIVEIRA PROENÇA (CPF 146.361.46832) que ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS AVANÇADOS LTDA EPP., ajuizou ação Cobrança
- Procedimento Comum objetivando o valor de R$ 13.095,69 (Fev./2014), referente mensalidades vencidas
e não pagas dos contratos de Prestação de Serviços Educacionais firmados entre as partes, conforme
documentos anexos aos au-tos. Estando a ré em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em
15 dias após os 20 dias supra, contestem o feito, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo,
19 e 20/01
Edital de Citação – Prazo de 20 dias. PROCESSO Nº 0011209-14.2010.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Torres dos
Reis, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAURICIO YANOFF TSITSA (CPF. Nº 937.660.767-87) e TERESA
PETROVICHI (CPF. Nº 025.564.977-00), que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de GRUPO
EDUCACIONAL SÃO SABAS LTDA EPP, objetivando a cobrança da quantia de R$ 28.137,02 (Março/
2010),corrigida pela tabela pratica para calculo de atualização monetária dos débitos judiciais. Encontrandose os mesmos em lugar ignorado, foi deferida a CITA-ÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo
de 20 dias contados a partir deste edital, ofereça embargos monitórios ou pague a importância supra além
de honorários advocatícios no im-porte de 5% do valor atribuído à causa, ficando ciente de que na hipótese
de não oferecimento de embargos, os réus serão considerados revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo,
19 e 20/01

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido a Rua Marconi, nº 31, 8º andar,
Conjunto 82, Republica, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA, designado pelo Sistema
Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70 e CFG 10/
77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os
imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e
acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação. As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11) 3129-8619 / (11)
3258-0007 - E-mail: sp@credmobile.com.br.
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CNPJ nº 07.163.065/0001-05
Demonstrações Financeiras
Demonstração de Lucros e
Demonstração Fluxo de Caixa
Prejuízos Acumulados
2015
2016 Metódo Indireto
Saldo Inicial
3.541.896,58 3.980.405,79 Lucro Líquido do Exercício
/XFURV'LYLGHQGRV'LVWULEXtGRV
   &UpGLWRVD5HFHEHU
/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR
  $GLDQWDPHQWRD7HUFHLURV
Saldo Final
3.980.405,79 4.203.281,39 /XFURV'LYLGHQGRV'LVWULEXtGRV
Notas Explicativas - 1. Políticas contábeis: 1.1. Base de preparação &RQWDVD3DJDU
H DSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV: As demonstrações ,PSRVWRVD5HFROKHU
ÀQDQFHLUDVIRUDPHODERUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDV Fluxo de Caixa Operacional
QR %UDVLO TXH FRPSUHHQGHP DV QRUPDV HVWDEHOHFLGDV SHOD &RPLVVmR $XPHQWR$WLYR,PRELOL]DGR
GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ´&90µ  H RV SURQXQFLDPHQWRV LQWHUSUHWDo}HV H Fluxo de Caixa Investimentos
RULHQWDo}HVHPLWLGDVSHOR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV ´&3&µ  Caixa Líquido do Período
$VGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVWDPEpPIRUDPSUHSDUDGDVGHDFRUGRFRP Saldo Inicial das Disponibilidades
DV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULRV )LQDQFHLURV ´,)56µ  HPLWLGDV Saldo Final das Disponibilidades
SHORInternational Accounting Standards Board ´,$6%µ 1DSUHSDUDomR Fluxo de Caixa do Período

GHVWDV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV D &RPSDQKLD DGRWRX WRGDV DV $ GHSUHFLDomR GRV EHQV QmR p FDOFXODGD SRU GHFLVmR GR FRQVHOKR
QRUPDV UHYLV}HV GH QRUPDV H LQWHUSUHWDo}HV HPLWLGDV SHOR &3& SHOR $GPLQLVWUDWLYR'XUDQWHRH[HUFtFLRD&RPSDQKLDQmRYHULÀFRXDH[LVWrQFLD
2015
2016 ,$6% H yUJmRV UHJXODGRUHV TXH HVWDYDP HP YLJRU HP $V GHLQGLFDGRUHVGHTXHGHWHUPLQDGRVDWLYRVLPRELOL]DGRVSRGHULDPHVWDU
  GHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVXWLOL]DQGRRFXVWRKLVWyULFR DFLPD GR YDORU UHFXSHUiYHO H FRQVHTXHQWHPHQWH QHQKXPD SURYLVmR
   FRPREDVHGHYDORU$HODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVUHTXHU SDUDSHUGDGHYDORUUHFXSHUiYHOGRVDWLYRVLPRELOL]DGRVIRLQHFHVViULD
1.174.643,28 1.139.270,79 RXVRGHFHUWDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVFUtWLFDVHWDPEpPRH[HUFtFLRGH 1.5. 'HPRQVWUDo}HV GRV ÁX[RV GH FDL[D: $V GHPRQVWUDo}HV GRV ÁX[RV
1.174.643,28 1.139.270,79 MXOJDPHQWRSRUSDUWHGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD ´$GPLQLVWUDomRµ QR GH FDL[D IRUDP SUHSDUDGDV SHOR PpWRGR LQGLUHWR H HVWmR DSUHVHQWDGDV
   SURFHVVRGHDSOLFDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD$OLTXLGDomR GHDFRUGRFRP&3&5 ,$6 'HPRQVWUDomRGRV)OX[RVGH&DL[D

 GDVWUDQVDo}HVHQYROYHQGRHVVDVHVWLPDWLYDVSRGHUiUHVXOWDUHPYDORUHV HPLWLGRSHOR&3&,$6%1.6. (VWRTXHV$FRPSDQKLDQmRUHDOL]DRSHUDo}HV
 
 VLJQLÀFDWLYDPHQWH GLYHUJHQWHV GRV UHJLVWUDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV FRPHUFLDVSRUWDQWRQmRKiDYDOLDomRGHHVWRTXHVQRHQFHUUDPHQWRGR
  ÀQDQFHLUDV GHYLGR D LPSUHFLV}HV DR SURFHVVR GH VXD GHWHUPLQDomR H[HUFtFLRVRFLHWiULR2. Obrigações trabalhistas: A empresa não tem em
   $ &RPSDQKLD UHYLVD VXDV HVWLPDWLYDV H SUHPLVVDV SHULRGLFDPHQWH HP
VXDRSHUDomRHPSUHVDULDOYtQFXORVSURÀVVLRQDLVFRPSHVVRDVVXMHLWDVDR
1.135.631,11 947.760,02 XPSHUtRGRQmRVXSHULRUDXPDQR1.2. ,QYHVWLPHQWRVHPFRQWURODGDV:
UHJLPHGD&RQVROLGDomRGDV/HLV7UDEDOKLVWDV
   $ FRPSDQKLD QmR SRVVXL LQYHVWLPHQWRV HP FRQWURODGDV 1.3. 0RHGD
Ettore Batistuzo Paludeto
   IXQFLRQDO $V GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV VmR DSUHVHQWDGDV HP 5HDLV Oswaldo G. Schincariol
3UHVLGHQWH
7pFQLFR&RQWiELO&5&63Q632%
1.024.259,21 838.625,60 5  1.4. ,PRELOL]DGR 5HJLVWUDGR DR FXVWR GH DTXLVLomR RX IRUPDomR 



Ibaté S.A.

CNPJ nº 07.952.761/0001-92 - NIRE 35.300.333.314
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam convocados os Srs. acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
da Ibaté S.A. (a “Companhia”), a ser realizada no dia 31 de janeiro de 2018, às 14:00 horas, na sede
social situada na Avenida Lineu de Paula Machado, nº 1426, sala 01, Jardim Everest, na Cidade e
Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Análise e aprovação do Protocolo
e Justificação de Incorporação da Companhia, NE Agrícola Ltda., e DN Agrícola Ltda., pela Usina Bom
Jesus S.A. Açúcar e Álcool; (ii) Análise e ratificação da nomeação dos peritos contratados para avaliação
do acervo líquido da Companhia e a elaboração do laudo de avaliação; (iii) Aprovação do laudo de avaliação;
e (iv) Aprovação da incorporação da Companhia pela Usina Bom Jesus S.A. Açúcar e Álcool, na forma do
artigo 227 da Lei 6.404/76. São Paulo (SP), 16 de janeiro de 2018.
Marcelo de Campos Bicudo - Diretor Presidente
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Santa Amélia Administração e Participações S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003969-54.2013.8.26.0006
O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado
de São Paulo, Dr. Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Made In
Brazil Indústria e Comércio Ltda ME, CNPJ 05.511.862/0001-00, na pessoa de seu
representante legal, a Gisleine Santos de Oliveira, CPF 280.770.648-76, e a Tereza
Santos de Oliveira, CPF 021.388.888-27, que lhes foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de Banco Santander S.A., objetivando o recebimento da
importância de 344.384,46 (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro
reais e quarenta e seis centavos), atualizada até março de 2016, relativa a débitos oriundos
de obrigações assumidas na Cédula de Crédito bancário firmado pela autora e a empresa
executada em 30 de novembro de 2011, figurando os demais executados como avalistas.
Encontrando-se a empresa executada com sede em local desconhecido e os demais
executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para que, no prazo de 3 (três) dias, paguem a dívida, custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, ficando os executados
cientes de que, nos termos do art.827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de
pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos
pela metade. Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à
execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais
relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art.231, do Código de
Processo Civil. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta
por cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em
até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por
cento ao mês. Ficam os executados advertidos de que a rejeição dos embargos, ou, ainda,
inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios,
multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 07 de novembro de 2017.
B 18 e 19/01

Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação do executado ESCRITÓRIOS UNIDOS LTDA. CNPJ Nº
32.094.547/0001-67, ORLANDO BARBIERI, CPF Nº 268.445.918-53, sua mulher WALKIRIA ENGEL BARBIEI, RG Nº
5.733.129, HENRY HOYER DE CARVALHO, CPF nº 091.509.787-72; RONALDO MACHADO, CPF Nº 259.209.36720, expedido nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente, requerida por BANCO CACIQUE S.A, CNPJ nº 33.349.358/0001-83. Processo nº 0025041-58.2003.8.26.0100.O Dr. Rogério Murillo Pereira
Cimino, Juiz de Direito da 28ª Vara Cível da Capital, na forma da Lei, etc...FAZ SABER aos que o presente edital de 1ª
e 2ª Praça de bem imóvel virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que na forma do art. art. 879, II, do
NCPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado pelo Tribunal de Justiça
www.faroonline.com.br, no dia 23/01/2018, às 15:00 horas, terá início a 1ª praça e se estenderá por três dias subsequentes,
encerrando-se em 26/01/2018, às 15:00 horas, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo
entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça que
terá início imediatamente após o fechamento da primeira, e se encerrará no dia 20/02/2018, às 15:00 horas, para o 2º
Leilão, ocasião em que os referidos bens serão entregues a quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 60%
da avaliação atualizada. Nos termos do art. 889, I, do CPC, pelo presente edital, ficam intimados os executados, e
demais interessados se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados. CONDIÇÕES DE VENDA:
DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade ON-LINE, sendo que os lances deverão ser fornecidos
através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar
a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e
posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no
registro dos lanços DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar no prazo improrrogável de 24 horas o valor do
lance vencedor através da guia de depósito judicial (a ser obtida na agência do Fórum ou através do site www.bb.com.br).
PARCELAMENTO: De acordo com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC, os interessados em adquirir o bem de forma
parcelada, poderão pedir o parcelamento por escrito, até o início do primeiro leilão, desde que a proposta não seja
inferior ao valor da avaliação, e até o início do segundo leilão, desde que o valor da proposta não seja vil (vil = menor
que 50% do valor da avaliação), ficando claro que do requerimento deverá constar oferta de pagamento de pelo
menos 25% do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por caução idônea, quando se
tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. De todas as propostas deverão constar
prazo, modalidade, indexador de correção monetária e condições de pagamento do saldo. Deve, ainda, constar da
proposta que o interessado declara estar ciente da multa de 10% sobre a parcela inadimplida somada às parcelas
vincendas (art. 895, §4º), bem como que em caso de inadimplemento declara estar ciente sobre a possibilidade de o
exeqüente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto nestes mesmos autos (art. 895, §5º).
Observa-se, ainda, que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO GESTOR: A comissão do gestor será de 5% (cinco por cento) sobre o valor
de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até 24 horas após o leilão, através de depósito bancário. DO
AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado
pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará perante o Juízo competente a imissão na posse. DA
ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha a adjudicar os bens ficará igualmente responsável pelo pagamento da
comissão do Leiloeiro sobre o valor da avaliação. DA REMIÇÃO: Na hipótese de remição da execução, nos termos do
artigo 651 do CPC, após a publicação do edital, os devedores pagarão a comissão do gestor judicial de 3% (três por
cento), sobre o valor de avaliação dos bens, para cobertura de todos os dispêndios, acrescido de todos os encargos
previstos, devendo apresentar os pagamentos ao gestor judicial conjuntamente com a petição, fazendo expressa menção
à remição da execução, caso em que não deverá fazer uso do protocolo integrado. ACORDO: Caso houver acordo
entre as partes, após a publicação do edital, será devida a comissão de 3% sobre o valor do acordo por parte do
devedor, para cobertura dos custos do leilão. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório
do Gestor Judicial, na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, Centro - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872
- email: contato@faroonline.com.br. IMÓVEL: LOTE 1: Um terreno sob o nº 01, da quadra E, do Loteamento Jardim
Flora, situado na Vila Mairinque neste Município e Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, com a seguinte
descrição: mede 10,00 metros de frente para a Rua Fukuyo Sato nº 30; 25,00 metros do lado direito de quem da
rua olha para o imóvel, confrontando com o lote 02; 25,28 metros do lado esquerdo, confrontando com propriedade
de José Maria Whitaker; e nos fundos mede 13,00 metros, confrontando com área reservada do sistema de lazer
01; encerrando área de 278,13 metros quadrados. De acordo com o laudo de avaliação, constante dos autos, o
imóvel possuí área construída de 73,00m² (casa padrão simples). Matrícula nº 3.220, do CRI de Mairinque/SP,
cadastrado na municipalidade de Mairinque sob o nº 01.04.057.0290.001.. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$127.029,85
(cento e vinte e sete mil, vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) conforme laudo de fls, constante dos autos,
datado de maio/2012. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELO TJ/SP PARA novembro/2017: R$179.215,00
(cento e setenta e nove mil, duzentos e quinze reais). Obs. 1: Da Av. 2 da referida matrícula consta a penhora destes
autos; Obs. 2: Da Av. 3 da referida matrícula, conta indisponilibidade de bens, proc. nº 02290009419985150032, 2ª Vara
do Trabalho de Campinas; Obs. 3: Da Av. 4 da referida matrícula, consta indisponibilidade de bens, processo nº
01832000420025150032, 2ª Vara do Trabalho de Campinas; Obs. 4: Da Av. 5 da referida matrícula, consta
indisponibilidade de bens, processo nº 20690200200709009, 7ª Vara do Trabalho de Curitiba; Obs. 5: Da Av. 6 da
referida matrícula, consta indisponibilidade de bens, processo nº 01311001920025150082, 3ª Vara do Trabalho de São
José do Rio Preto; Obs. 6: Consta da Av. 7 da referida matrícula, indisponibilidade de bens, processo nº
01757009620025070002, 2ª Vara do Trabalho de Fortaleza-CE; Obs. 7: Da Av. 9 da referida matrícula consta
indisponibilidade de bens, processo nº 20708200201009005, 10ª Vara do Trabalho de Curitiba-PR; Obs. 8: Da Av. 11 da
referida matrícula, consta indisponibilidade de bens, processo nº 8601020030100900, 10ª Vara do Trabalho de CuritibaPR; Obs. 9: Da Av. 11 da referida matrícula, consta penhora nos autos do processo nº 0117002020025150113, Execução,
proposta por JOSÉ EURÍPES LIFONSO CPF nº 037.476.478-63 em face de ORLANDO BARBIERI, Central de Mandados
da Comarca de Ribeirão Preto SP; Obs. 10: Da Av. 13 da referida matrícula, conta indisponibilidade de bens, processo
nº 01746000320025070004, 4ª Vara do Trabalho de Fortaleza-CE. TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais taxas ou impostos
incidentes sobre o bem correrão por conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do § único do artigo
130 do CTN, que se sub-rogam sobre o preço dos bens. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.

E D I T A L
D E
N O T I F I C A Ç Ã O
E X E C U Ç Ã O
E X T R A J U D I C I A L
Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do DecretoLei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exequente a dar prosseguimento à EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s)
HIPOTECA(S) que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o
prazo de 20 (vinte) dias contados de 19/01/2018 para purgar(em) o débito e evitar(em)
a execução extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se
à agência da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia
útil em horário bancário. Cientificamos-lhe ainda de que o referido processo será
realizado por DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA, em substituição ao Agente
Fiduciário APEAL - CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A.

CNPJ/MF nº 12.648.327/0001-53 - NIRE 35.300.383.982 - Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 25/10/17
Data, Horário e Local: Aos 25/10/17, 9h30, na sede social da Hidrovias do Brasil S.A. (“Companhia”),
localizada na Cidade de SP/SP, na Rua Gilberto Sabino, 215, 7º andar, Pinheiros, CEP 05425-020.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Presidente: Otavio Lopes Castello Branco Neto; Secretária:
Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (i) necessidade de aumento do capital
social da Companhia no valor em reais equivalente a US$31.000.000,00 e a convocação dos membros do
Conselho de Administração para a respectiva Reunião do Conselho de Administração da Companhia que
deliberará sobre este aumento de capital, no valor correspondente em reais, e subscrição de novas ações
pelos acionistas; (ii) ratificação da celebração do Loan Agreement, no valor total de US$6.009.615,38, entre
a Companhia, o Banco BBM S.A. - Nassau Branch e Banco BBM S.A. em 22/6/17; (iii) autorização para a
Companhia outorgar garantia corporativa no âmbito do Loan Agreement a ser firmado entre a Resflir S.A.,
subsidiária da Companhia, e o Banco Safra, no valor de até US$4.000.000,00; (iv) extensão do Commitment
Period (conforme definido no Segundo Acordo de Subscrição de Ações da Companhia), para 31/12/18; (v)
celebração do Deed of Novation, Guarantee and Indemnity entre a Girocantex S.A., subsidiária da Companhia,
a Vale International S.A. e a Mineração Corumbaense Reunida S.A., relativo ao Financiamento do Projeto
Vale; (vi) celebração do Waiver, Consent and Amendment relativo ao Financiamento do Projeto Vale; (vii)
autorização para que os Srs. Bruno Pessoa Serapião e Fábio Abreu Schettino, diretores da Companhia,
assinem o Waiver, Consent and Amendment em nome da Companhia; (viii) atualização do Código de Ética
da Companhia; (ix) proposta de alteração da correção do Preço de Exercício, conforme disposto no Plano de
Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado na AGE da Companhia realizada em 27/7/16 (“Plano”),
para excluir o acréscimo de 7% ao ano do cálculo do preço por ação; (x) a aprovação, ad referendum da
aprovação da proposta de alteração do Plano mencionada no item (ix), do 1º Programa de Opção de Compra
de Ações de 2017 (“Programa de 2017”); e (xi) a aprovação, ad referendum da aprovação da proposta de
alteração do Plano mencionada no item (ix), dos termos e condições do Contrato de Outorga de Opções de
Compra de Ações do Programa de 2017, a serem celebrados entre os participantes eleitos e a Companhia.
Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, após análise e discussão das matérias propostas,
deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições: (i) confirmar a necessidade de aumento do capital
social da Companhia no valor em reais equivalente a US$31.000.000,00 e convocar os membros do Conselho
de Administração para a Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada em 13/12/17,
às 9h30, na sede social da Companhia, ocasião em que se deliberará sobre este aumento de capital, no
valor correspondente em reais, e a subscrição de novas ações da Companhia pelos acionistas; (ii) ratificar
a celebração do Loan Agreement, no valor de US$6.009.615,38, entre a Companhia, o Banco BBM S.A. Nassau Branch e Banco BBM S.A. em 22/6/17; (iii) autorizar a Companhia a outorgar garantia corporativa
no âmbito do Loan Agreement a ser firmado entre a Resflir S.A., subsidiária da Companhia, e o Banco Safra,
no valor de até US$4.000.000,00; (iv) recomendar que a extensão do Commitment Period para 31/12/18
seja submetida à deliberação dos acionistas da Companhia, em AGE a ser realizada oportunamente; (v)
aprovar a celebração do Deed of Novation, Guarantee and Indemnity entre a Girocantex S.A., subsidiária da
Companhia, a Vale International S.A. e a Mineração Corumbaense Reunida S.A., relativo ao Financiamento
do Projeto Vale; (vi) aprovar a celebração do Waiver, Consent and Amendment relativo ao Financiamento do
Projeto Vale; (vii) autorizar os Srs. Bruno Pessoa Serapião e Fábio Abreu Schettino, diretores da Companhia,
a assinarem o Waiver, Consent and Amendment em nome da Companhia; (viii) aprovar a versão atualizada
do Código de Ética da Companhia; (ix) aprovar a proposta de alteração da correção do Preço de Exercício,
conforme definido no Plano, para excluir o acréscimo de 7% ao ano do cálculo do preço por ação a ser
definido em cada Programa, que deverá ser submetida aos acionistas da Companhia para aprovação em
AGE a ser realizada oportunamente; (x) aprovar, ad referendum da aprovação da proposta de alteração do
Plano mencionada no item (ix) acima, o Programa de 2017 cuja minuta, aprovada nesta reunião e assinada
pelos membros do Conselho de Administração, ficará arquivada na sede da Companhia. No Programa de
2017, são definidos os termos e condições da outorga de opções de compra de ações do Plano, observadas
as linhas básicas estabelecidas no Plano, bem como as características e limites aprovados pelo Conselho de
Administração; e (xi) aprovar, ad referendum da aprovação da proposta de alteração do Plano mencionada
no item (ix) acima, os termos e condições do Contrato de Outorga de Opções de Compra de Ações do
Programa 2017, a serem celebrados entre os participantes e a Companhia cuja minuta, aprovada nesta
reunião e assinada pelos membros do Conselho de Administração, ficará arquivada na sede da Companhia.
Ficam a Diretoria da Companhia e de suas subsidiárias autorizadas a praticar todos os atos necessários
para a concretização das deliberações ora aprovadas. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais
havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém
a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta
ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente: Otavio
Lopes Castello Branco Neto; Secretária: Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro. Conselheiros: Otavio Lopes
Castello Branco Neto; Felipe Andrade Pinto; Marcelo Antonio Gonçalves Souza; Antonio Mary Ulrich;
Matheus Morgan Villares; André Franco Sales; Márcia Maria Ferraresi; Viral Ketan Patel e Vicente Postiga
Nogueira. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. SP, 25/10/17. Teresa Cristina Meyer Pires
Faleiro - Secretária. JUCESP nº 551.191/17-0 em 13/12/17. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária-Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1016405-20.2016.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella
Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) LUIS CLEMENTINO DOS SANTOS,
Brasileiro, Estudante, RG 52.187.085-9, CPF 899.337.104-00, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum por parte de SECID – SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA.,
alegando em síntese: Assinaram contrato de prestação de serviços educacionais e recebeu CA nº 21437941, deixando de cumprir com as mensalidades dos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de
2011. O patrono do autor requerendo a procedência total da ação com a condenação da ré ao pagamento das
custas e despesas processuais devidamente atualizadas. Dando-se à causa o valor de R$ 4.857,30. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de setembro de 2017.
18 e 19/01

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido a Rua Marconi, nº 31, 8º andar,
Conjunto 82, Republica, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, designado
pelo Sistema Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/
11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70 e
CFG 10/77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido,
os imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences
e acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação. As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11) 3129-8619 / (11)
3258-0007 - E-mail: sp@credmobile.com.br.
PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 07/02/2018; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: AV. GUILHERME COTCHING, Nº 117O, COD. 0273, AG. VILA MARIA-SÃO
PAULO/SP

Contrato: 1.0235.4128442-2 - SED: 10302/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
DOMUS
DEVEDOR(ES): OTTORINO SCOTTO NETO, BRASILEIRO, SEPARADO
CONSENSUALMENTE, GERENTE DE TERRITÓRIO, CPF: 041.627.808-62, RG:
10.429.781-5. Imóvel sito à: RUA MARQUES DE LAGES, Nº 1.659, APARTAMENTO
Nº 24, LOCALIZADO NO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO MAISON DU ROI - SÃO PAULO/
SP. Descrição: Com a área útil de 61,29m2, área de uso comum de 31,087m2, área de
garagem de 10,00m2, área total de 102,377m2, e fração ideal no terreno de 2,2520%,
cabendo-lhe o direito de uma vaga em local indeterminado da garagem coletiva situada
no térreo, com auxilio de manobrista. Lance Mínimo Previsto: R$ 263.381,48.

Contrato: 3.1371.4025523-2 - SED: 6093/2016 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: DOMUS
DEVEDOR(ES): VANIA LUCIA PEREIRA RODRIGUES, BRASILEIRA, CASADA SOB
O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77,
BANCÁRIA, CPF: 037.250.678-05, RG: 11.496.832-SP. Imóvel sito à: AVENIDA
PARADA PINTO, Nº 3.420, APARTAMENTO SOB Nº 14, LOCALIZADO NO 1º ANDAR
OU 2º PAVIMENTO DO BLOCO 11, DO CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL
VITÓRIA RÉGIA II, NO 8º SUBDISTRITO SANTANA - SÃO PAULO/SP. Com uma
vaga indeterminada descoberta, localizada no pavimento térreo do respectivo bloco.

Contrato: 1.1656.4178046-6 - SED: 30627/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): FRANCISCO ROGERIO TEIXEIRA DA SILVA, BRASILEIRO, CASADO
PELO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS EM 16 DE JANEIRO DE 1.993,
SÓCIO GERENTE, CPF: 090.036.418-11, RG: 14.380.154-5-SSP/SP e seu cônjuge
YARA REGINA OTHERO TIOSSI, BRASILEIRA, PROFESSORA, CPF: 091.485.41869, RG: 14.395.541-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA MÁRCIO MAZZEI, Nº 196, LOTE C
DO PROJETO DE DESDOBRO, NA VILA NOVA MAZZEI, NO 22º SUBDISTRITO
TUCURUVI - SÃO PAULO/SP. Descrição: Um prédio sob nº 196 com 122,00 metros
quadrados de área construída e seu respectivo terreno designado como lote C do
projeto de desdobro situado na Rua Márcio Mazzei, tendo as seguintes medidas e
confrontações: medindo 5,00 metros de frente para a Rua Márcio Mazzei, por 25,00
metros da frente aos fundos, em ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura
da frente, ou seja, 5,00 metros, confrontando pelo lado direito de quem do imóvel olha
para a Rua com o lote B do desdobro (onde se acha construída a casa sob nº 190
(oficial), pelo lado esquerdo no mesmo sentido com o lote D do desdobro (onde se
acha construída, a casa 180 (oficial), e nos fundos com parte do lote 27 da Rua Lenize
Mazzei, encerrando a área de 125,00 metros quadrados. Lance Mínimo Previsto: R$
540.000,00.

São Paulo, 19/01/2018.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.
Leiloeiro Oficial

São Paulo, 19/01/2018.
DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA
Agente Fiduciário

São Paulo, 19/01/2018.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.
Leiloeiro Oficial

PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 07/02/2018; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: AV. GUILHERME COTCHING, Nº 117O, COD. 0273, AG. VILA MARIA-SÃO
PAULO/SP

19 - 29/01 - 07/02/2018

19, 20 e 23/01/2018

19 - 29/01 - 07/02/2018

