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1. Data, Hora e Local: Ao 28/02/2018, às 10hs, na sede social da Thomson Reuters Serviços Eco-
nômicos Ltda. (“Thomson Reuters”), na Avenida Doutor Cardoso de Melo, n.º 1855, 4º e 12º Andar, 
Vila Olímpia, CEP 04548-005, São Paulo/SP. 2. Composição Da Mesa: Srs. Santiago Ayerza, ar-
gentino, casado, economista, RNE n° V677184-4 - Permanente com validade até 03/02/2020, CPF n° 
234.220.368-30, com endereço comercial na Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, 13º andar, Conj. 132, 
Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04548-005; Sr. Ricardo Tommasi Filho, brasileiro, casado, Enge-
nheiro, RG nº 50.983.228-3, CPF/MF sob o nº 522.826.196-68, residente e domiciliado em São Paulo/
SP, com endereço comercial na mesma cidade, na Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, 6º andar, Vila 
Olímpia, CEP: 04548-005; e Sr. Marcelo Chaves de Mello, brasileiro, casado, advogado, inscrito na 
OAB/RJ sob o nº 94.453, RG nº 98648272- 114P/RJ e CPF/MF sob nº 028.307.747-60, residente e do-
miciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na mesma cidade, na Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 
1855, 13º andar, Conj. 132, Vila Olímpia, CEP: 04548-005. 3. Convocação e Presença: Convocação 
realizada nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 14 do Contrato Social. Presentes a 
totalidade dos sócios a saber: Reuters International Holdings S.A.R.L., sociedade organizada e exis-
tente de acordo com as leis da Suíça, com sede em Route de Thonon 153, CH-1245 Collonge-Bellerive, 
inscrita no CNPJ/MF sob no. 05.490.714/0001-49, neste ato representada por seu bastante procurador, 
Sr. Marcelo Chaves de Mello, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 94.453, RG 
nº 98648272– IFP/RJ e CPF/MF nº 028.307.747-60, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com 
endereço comercial na mesma cidade, na Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, 13º andar, Conj. 132, Vila 
Olímpia, CEP: 04548-005.; e Thomson Reuters Group Nominees Limited, sociedade organizada e 
existente de acordo com as leis da Inglaterra, com sede em The Thomson Reuters Building, South Co-
lonade, Canary Wharf, Londres, E14 5EP, Reino Unido, inscrita no CNPJ/MF sob no. 05.639.450/0001-
42, neste ato representada por seu bastante procurador, Sr. Ricardo Tommasi Filho, brasileiro, ca-
sado, Engenheiro, RG nº 50.983.228-3, CPF/MF sob o nº 522.826.196-68, residente e domiciliado 
em São Paulo/SP, com endereço comercial na mesma cidade, na Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, 
6º andar, Vila Olímpia, CEP: 04548-005. 4. Ordem Do Dia: Discutir e deliberar sobre: (i) aprovação 
para redução do capital social da Sociedade, para absorver prejuízos acumulados até 31/12/2017, em 
R$ 173.391.977,70; (ii) aprovação para redução do capital social da Sociedade, por ser considerado 
excessivo, em R$ 101.628.645,35, passando o capital social para R$ 19.722.053,70, representado 
por 48.102.570 quotas com valor nominal de R$ 0,41 cada, mediante o cancelamento de 246.640.107 
quotas com valor nominal de R$ 0,41 cada e (iii) aprovação de alteração do contrato social de modo a 

5. Deliberação: 
Dando início aos trabalhos, os presentes examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e tomaram 
as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas: 5.1. Aprovar a (i) redução do capital 
social da Sociedade, para absorver prejuízos acumulados até 31/12/2017, em R$ 173.391.977,70; 
(ii) a redução do capital social da Sociedade, por ser considerado excessivo, em R$ 101.628.645,35, 
passando o capital social para R$ 19.722.053,70, representado por 48. 102.570 quotas com valor 
nominal de R$ 0,41 cada, mediante o cancelamento de 246.640.107 quotas com valor nominal de R$ 

redistribuição das quotas entre os sócios. 6. Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a 
tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente 
ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 28 de fevereiro de 2018. 
Composição da Mesa:  Sr. Marcelo Chaves de Mello, representante da Thomson Reuters Group 
Nominees Limited (Presidente) e Sr. Ricardo Tommasi Filho, representante da Reuters International 
Holdings S.A.R.L. (Secretário Geral). 7. Certidão -
da no livro de Registro de Atas de Reunião dos Sócios da Thomson Reuters Serviços Econômicos Ltda. 

Ata de Assembleia dos Sócios da Sociedade Limitada em 28/02/2018

Thomson Reuters Serviços Econômicos Ltda.
CNPJ/MF nº 29.508.686/0001-08 | NIRE 35.216.823.756

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

ABTV  Associação Brasileira das Empresas de Transporte de Valores 
CNPJ/MF nº 30.503.304/0001-32 

Ficam convocadas, nos termos do artigo 16, as empresas associadas da ABTV  Associação Brasileira das Empresas de Transporte 
de Valores e que atendam as exigências do parágrafo segundo, do artigo 15, todos do Estatuto Social, a participarem de Assembleia 
Geral Extraordinária que será realizada na Alameda Santos, nº 455, 15º andar, conjuntos 1503 a 1508, Edifício Paulista Plaza The 
Office, Bairro Cerqueira Cesar - CEP 01419-000 - São Paulo - São Paulo, sede da entidade, no dia 08/03/2018, às 09 horas e 30 
minutos, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta das associadas, e às 10 horas, em segunda e última 
convocação, com a presença de qualquer número de associadas, para deliberarem sobre: I) Ratificação da escolha do Diretor 
Presidente; II) Declaração da vacância do cargo de Diretor da Região Nordeste III) Outros assuntos de interesse. São Paulo, 20 de 
fevereiro de 2018. MARCOS EMANUEL TORRES DE PAIVA. Presidente  

Demostrativo do Fluxo de Caixa
Operações 2017
(+) Disponibilidade no Início do Período 406
Resultado Líquido do Período (9.937)
Resultado Líquido Ajustado (9.937)
Aumento (Redução) de Contas do Passivo 9.937
Credores Diversos 9.889
Obrigações Fiscais e Trabalhistas 48
(=) Disponibilidades no Final do Período 406
Caixa e equivalentes de caixa: No início do período 406

No final do período 406
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa -

LIDO PATRIMONIAL S.A.
CNPJ nº 14.668.137/0001-23

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras em 31/12/2017 e em 31/12/2016 - Em Reais
Atendendo aos dispositivos legais, estatutários, submetemos à apreciação de V.SªS. o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Descrição dos negócios, 
produtos e serviços: A Lido Patrimonial S.A. tem por objetivo social a administração de bens próprios. Desempenho Econômico-Financeiro: Receita Líquida - Não houve receita. Despesas Gerais e Administrativas: Nossas 
despesas gerais e administrativas, incluindo despesas pró-labore dos sócios, totalizaram R$ 9.937,01 em 2017. Prejuízo Líquido: Pelas razões apresentadas acima, o nosso resultado líquido foi R$ 9.937,01. Agradecimentos: A Lido 
Patrimonial S.A. agradece a seus acionistas, clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores pela confiança depositada na Companhia no ano de 2017.           Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.               A Administração.

Balanços Patrimoniais

Ativo 2017 2016
Circulante 2.406 2.406
Caixa e Bancos 406 406
Obras de arte 2.000 2.000
Não Circulante: Investimentos 11.420.043 11.420.043
Imóvel - Investimento 11.420.043 11.420.043
Total do Ativo 11.422.449 11.422.449

Passivo 2017 2016
Circulante 37.431 27.494
Tributos a Recolher 48 -
Credores Diversos 37.382 27.494
Patrimônio Líquido 11.385.019 11.394.956
Capital Social 11.421.044 11.421.044
Reserva Legal 1 1
Prejuízos Acumulados (36.026) (26.089)
Total do Passivo 11.422.449 11.422.449

Demonstração do Resultado do Exercício
Descrição 2017 2016
Despesa Operacional (9.937) -
Despesas Administrativas (9.937) -
Resultado Exercicio (9.937) -

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Descrição
Capital 
Social

Reserva 
Legal

Lucros 
Acumulados Total

Saldo em 31/12/2016 11.421.044 1 (26.089) 11.394.956
Lucro do Exercício - - (9.937) (9.937)
Saldo em 31/12/2017 11.421.044 1 (36.026) 11.385.019

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
I. Contexto Operacional: A Lido Patrimonial S.A. registrada na JUCERJA 
em 20/10/2011, com o objetivo principal a administração de bens próprios. 
II. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações 
Contábeis estão sendo elaboradas de acordo com as práticas contábeis. 
III. Principais Diretrizes Contábeis: a) Imóveis - Resultantes das integra-
lizações efetuadas pelos acionistas. IV. Passivo Circulante: a) Obrigações 

Gerais - São registradas por valores históricos contraídos, vencíveis em 
Curto Prazo e atualizados monetariamente quando houver previsão contra-
tualmente. b) Credores Diversos - São registradas por valores históricos 
contraídos contra a acionista majoritária. V. Patrimônio Líquido: O Patri-
mônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Ca-
pital Social Integralizado no valor de R$ 11.385.018,60.

 Ana Luiza Rocha de Assunção - Diretora José Romeu Garcia Bastos Junior - Contador - CRC/RJ nº 059.704/O-9

RAICHER LEILÕES (R18 EVENTOS E INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS EM LEILÃO) com endereço á
Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP através do leiloeiro contratado Sami Raicher-
Leiloeiro Oficial, Jucesp930, devidamente autorizado pela credora fiduciária FLORENÇA INCORPORADORA
LTDA. inscrita no CNPJ nº. 09.008.255/0001-75, com sede nesta Capital, na Alameda Jauaperi, nº 299,
Moema, CEP: 04523-010, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de
Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, datado de17/07/2015, no
qual figura como fiduciante AMANDA ARAÚJO BUENO, brasileira, solteira, maior, empresária, portadora
da Cédula de Identidade com RG nº 48.995.911-8-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 364.665.528-37,
residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Fleury Silveira, nº 127,
Jardim Guapira, CEP: 02316-210, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo presencial nos termos da Lei nº. 9.514/
97, artigo 27 eparágrafos, no dia05/03/2018às 10h00min, no auditório sito á Alameda Lorena, 800 sala 1504-
Jardim Paulista – São Paulo/SP em PRIMEIRO LEILÃO, comlance mínimo igual ou superior à R$ 896.129,07
(oitocentos e noventa e seis mil e cento e vinte e nove reais e sete centavos)o imóvel abaixo descrito e
caracterizado com propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, constituído por
IMÓVEL:APARTAMENTO SOB Nº 123, localizado no 2º andar do BLOCO “A” PORTO do “CONDOMÍNIO
QUINTA DO HORTO RESIDENCE VILLAGE”, situado à Rua Almirante José Saldanha da Gama, nº 75, no
8º Subdistrito – Santana, contendo a área privativa coberta de 130,010 metros quadrados, área comum coberto
de 123,993 metros quadrados, área total coberta de 254,003 metros quadrados, coeficiente de proporcionalidade
de 0,008672, fração de participação no rateio do condomínio 0,008977; cabendo ao aludido apartamento o
direito de estacionar 02 veículos de passeio, em 02 vagas individuais e indeterminadas, sujeitas ao auxílio de
manobrista, localizadas no 1º, 2º ou 3º subsolos do conjunto, com exceção das vagas pequenas sob nºs 19,
20, 21, 22, 23, 24 e 35, vagas médias sob nºs 11 e 45 e vagas grandes sob nºs 01, 02, 12, 44 e 54 do 1º subsolo,
vaga pequena sob nº 118, vagas médias sob nºs 104, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 117 e 119 do 2º subsolo, e
vagas médias sob nºs253, 254, 260, 262, 264 e 266 do 3º subsolo, as quais são autônomas.OBSERVAÇÃO:
IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA
LEI nº 9.514/97; Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde jádesignado o dia 06/03/2018às 10h00min,
no mesmo local, a realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$743.143,15
(setecentos e quarenta e três mil e cento e quarenta e três reais e quinze centavos)e, nesteserá aceito o maior
lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior a somatória do valor da dívida reajustada até aquela
data, acrescidas das despesas, dos encargos legais e Contratuais, dos tributos, das despesas condominiais
eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade
em aberto até a data do Leilão, despesas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de
Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, aquem maior lance oferecer, pelo
valor maior ou igual o estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar,
liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus”
e no estado de conservação que se encontra. O interessado deverá efetuar o pagamento do arremate à vista
e, a comissão do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor do arremateàvista no ato do leilão. A total
Responsabilidade deste leilão bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente
vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições
obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo
decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11)
3578-1318e (11) 94800-5555 ou e-mail do Leiloeiro: raicher@gmail.com.       22, 26/02 e 01/03/18

IMÓVEIS EM LEILÃO
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

 SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842, AP
08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA, Agente Fiduciário do SFH, venderá
na forma da Lei (Decreto-lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/
67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77) no dia, hora e local abaixo referido, o imóvel
adiante descrito onde estará nominado os seus respectivos proprietários, para pagamento
da dívida hipotecária em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A
venda será feita pelo maior lance obtido. A venda a vista, com recursos próprios, será
feita mediante pagamento integral no ato do leilão, podendo o arrematante pagar no
ato, como sinal, 20% do preço da arrematação e o saldo restante no prazo impreterível
de 08 dias, sob pena de perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS,
o arrematante deverá apresentar no ato da compra a carta de habilitação do FGTS. A
venda com financiamento, o arrematante deverá apresentar no ato da compra a Carta
de Crédito, que poderá ser emitida por qualquer agência da CAIXA. As despesas
relativas à comissão do leiloeiro, débitos fiscais, condominiais,  registro, impostos e
taxas correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante
fica ciente que será responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os
devedores ficam, desde já, cientificados do dia, hora e local da realização do presente
leilão. Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre os imóveis. INFORMAÇÕES: (11)97334-6595 – 11-2687-1327.
E-mail: sp@credmobile.com.br.

PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 23/03/2018 HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: AV. GUILHERME COTCHING, Nº 117O, COD. 0273, AG. VILA MARIA-SÃO
PAULO/SP

1. Contrato: 1.4074.4169693-5 - SED: 10312/2017 - CREDOR: EMGEA -
AGENTE: DOMUS
DEVEDOR(ES): MARCELO TADEU DE ANGELO, BRASILEIRO, CASADO NO REGIME
DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 6.515/77, VENDEDOR,
CPF: 071.085.508-73, RG: 15.470.832-X-SP e seu cônjuge DENISE RIBEIRO ROSA
DE ANGELO, BRASILEIRA, DO LAR, CPF: 091.461.658-78, RG: 15.100.922-3-SP.
Imóvel sito à: RUA NOVA DOS PORTUGUESES, Nº 644, APARTAMENTO SOB Nº 22,
LOCALIZADO NO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO LISBOA, BLOCO B, BAIRRO DO
MANDAQUI, NO 8º SUBDISTRITO SANTANA - SÃO PAULO/SP. Descrição: Com a
área privativa de 57,70 metros quadrados, mais a área comum de 65,91 metros
quadrados, incluida uma vaga indeterminada na garagem, localizada parte no 1º e parte
no 2º sub solo do edificio, perfazendo a área total construída de 123,61 metros
quadrados, correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 2,098%.

São Paulo, 27/02/2018.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial

01 - 07/03/2018 - 23/03/2018

Edital de Leilões Eletrônicos de Bem(ns) Imóvel(eis) e para Intimação dos executados Jadir Ungaro e Ligia Maria Zardo de Almeida Ungaro, de Flavio Garilio, Soraia Maria Rizzo Garilio,
Alceu Ungaro, Yvone Ungaro Garilio, Thays Garilio Scardelato, Rodrigo Scardelato; de Associação Alphaville Residencial 03, na pessoa de seu representante legal, Associação Alphaville
Residencial 01, na pessoa de seu representante legal, da Secretaria de Finanças da Prefeitura do Município de Barueri/SP, da Secretaria de Finanças da Prefeitura do Município de Santana
do Parnaíba/SP, o(s) respectivo(s) eventual(ais) novo(s) cônjuge(s) da(s) pessoa(s) física(s) citada(s), além do(s) eventual(ais) atual(ais) ocupante(s) do(s) imóvel(eis), expedido nos autos
da Alienação Judicial de Bens promovida por Yvone Ungaro Garilio  e outro(s), processo nº 1002055-09.2014.8.26.0068. A Dra. Renata Bittencourt Couto da Costa, MM Juíza de Direito

da 04ª Vara Cível do Foro e Comarca de Barueri/SP, com fulcro nos Artigos 881 e seguintes da Lei 13.105/2015 (CPC/2015), na forma da lei e etc., Faz saber que por meio do sistema gestor de leilões eletrônicos
www.casareisleiloesonline.com.br levará a leilão público judicial para venda e arrematação o(s) Bem(ns) Imóvel(eis) ao final descrito(s). O sistema gestor de leilões eletrônicos www.casareisleiloesonline.com.br é de
titularidade do leiloeiro oficial Eduardo dos Reis, inscrito na JUCESP sob nº 748, com endereço na cidade de São Paulo/SP na Rua Manuel da Nóbrega, nº 456, cj. 111, Paraíso CEP: 04001-001, fone: 11 - 3101.2345, e-mail:
contato@casareisleiloes.com.br. Dos Leilões. Os Bens Imóveis serão ofertados para arrematação nos termos do art. 893 do CPC/2015 e, portanto, em 03 (três) lotes. Lote 01 (um): para arrematação isolada do
Imóvel objeto da Matrícula nº 47.853 do CRI de Barueri/SP e inscrito no Município sob nº 24454.13.72.0374.00.000.2: O 1º. (Primeiro) Leilão terá início dia 05 (cinco) de Março de 2018, 11:00:00 horas e término
dia 07 (sete) de Março de 2018, 11:00:00 horas oportunidade em que o(s) Bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais der acima(s) da(s) respectiva(s) avaliação(ões). O 2º (Segundo) Leilão, caso não haja licitante(s)
em primeira apregoação, terá início dia 07 (sete) de Março de 2018, 11:01:00 horas e término dia 28 (vinte e oito) de Março de 2018, 11:00:00 horas, ocasião em o(s) Bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais der,
rejeitados lances inferiores ao equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizada do respectivo lote, afastado o preço vil (art. 885 e parágrafo único do art. 891 do CPC/2015). Lote 02
(dois): para arrematação isolada do imóvel objeto da Matrícula nº 45.766 do CRI de Barueri/SP e inscrito no Município sob nº 24451.53.47.0062.00.000:  O 1º. (Primeiro) Leilão terá início dia 05 (cinco) de Março
de 2018, 11:30:00 horas e término dia 07 (sete) de Março de 2018, 11:30:00 horas oportunidade em que o(s) Bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais der acima(s) da(s) respectiva(s) avaliação(ões). O 2º (Segundo)
Leilão, caso não haja licitante(s) em primeira apregoação, terá início dia 07 (sete) de Março de 2018, 11:31:00 horas e término dia 28 (vinte e oito) de Março de 2018, 11:30:00 horas, ocasião em o(s) Bem(ns) será(ão)
entregue(s) a quem mais der, rejeitados lances inferiores ao equivalente a 60% (sessenta por cento)  do valor da avaliação atualizada do respectivo lote, afastado o preço vil (art. 885 e parágrafo único do
art. 891 do CPC/2015). Lote 03 (três): para arrematação global dos 02 imóveis: O 1º. (Primeiro) Leilão terá início dia 05 (cinco) de Março de 2018, 12:00:00 horas e término dia 07 (sete) de Março de 2018, 12:00:00
horas oportunidade em que o(s) Bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais der acima(s) da(s) respectiva(s) avaliação(ões). O 2º (Segundo) Leilão, caso não haja licitante(s) em primeira apregoação, terá início dia 07
(sete) de Março de 2018, 12:01:00 horas e término dia 28 (vinte e oito) de Março de 2018, 12:00:00 horas, ocasião em o(s) Bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais der, rejeitados lances inferiores ao equivalente
a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizada do respectivo lote, afastado o preço vil (art. 885 e parágrafo único do art. 891 do CPC/2015). Das Condições de Leilão e de Arrematação. Os Bens Imóveis
serão ofertados para arrematação em 03 (três) lotes (art. 893 do CPC/2015). Sendo o leilão de diversos bens, tempreferência na arrematação o lançador que se propuser a arrematá-los todos, em conjunto, oferecendo,
para os bens que não tiverem lance, preço igual ao da avaliação e, para os demais, preço igual ao do maior lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido oferecido para eles (art. 893 do CPC/2015). Esta
pregão para arrematação global terá início minutos após o término da última apregoação e respeitará os termos e condições deste edital.  Os Bens Imóveis serão ofertados para arrematação no estado de conservação em
que se encontra, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas são meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário, não sendo cabível qualquer pleito com relação ao
cancelamento da arrematação, abatimento de preço ou complemento de área, por eventual divergência entre o que constar da descrição do imóvel e a realidade existente. É admitido a particpar e lançar todo aquele que estiver
na livre administração de seus bens, com exceção daqueles elencados pelo art. 890 do CPC/2015. O interessado em participar dos leilões deverá cadastrar-se no sistema gestor www.casareisleiloesonline.com.br com
antecedência mínima de até 48 horas da data de início dos leilões eletrônicos e habilitar-se para o pregão. Os lances somente serão oferecidos por meio do sistema gestor www.casareisleiloesonline.com.br e imediatamente
divulgados online, para preservação do tempo real das ofertas. Do Pagamento do Preço da Arrematação. O pagamento do preço da arrematação poderá ser realizado à vista ou parcelado em até 30 (trinta) vezes,
com o pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor da oferta à vista. No caso de pagamento à vista, o arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem imediatamente após o encerramento da
alienação judicial eletrônica condicional, por meio de depósito judicial a ser efetivado em favor do Juízo expropriatório, sob pena de desfazimento da arrematação (art. 892 do CPC/2015). Alternativamente, mediante a hipoteca
do próprio imóvel ofertado, será admitido o parcelamento do preço da arrematação em até 30 (trinta) parcelas mensais e consecutivas, devendo a 1ª (primeira) parcela ser equivalente a pelo menos 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do preço da aquisição e ser paga no ato da arrematação e encerramento da alienação judicial eletrônica, vencendo-se a segunda parcela no 30º (trigésimo) dia contado a partir da data de encerramento do
leilão e da arrematação e as demais parcelas no mesmo dia dos meses subsequentes, sendo que cada parcela do preço será acrescida de correção monetária calculada pelos índices constantes da Tabela Prática do E. TJSP
para Atualização de Cálculos Judiciais e de juros de mora na proporção de 0,5% (meio por cento) ao mês, tudo a incidir a partir a data do encerramento do leilão e da arrematação até o dia de vencimento de cada parcela
(§ 1º do art. 895 do CPC/2015). O interessado em realizar o pagamento parcelado do preço deverá apresentar ao MM Juízo Expropriatório ou ao leiloeiro oficial, até o início do leilão eletrônico único, proposta escrita de aquisição
do Bem Imóvel por valor que não seja considerado preço vil, ou seja, cifra igual ou superior ao equivalente a 60% ( por cento) do valor da avaliação atualizada do  respectivo lote, nos moldes do art. 895 do CPC/2015. A proposta
de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado, cf. § 7º do art. 895 do CPC/2015. A Comissão Devida à Casa Reis Leilões Online será de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da arrematação e correrá por conta do arrematante, cf. parágrafo único do art. 884 do CPC/2015, devendo este pagamento ser realizado no prazo improrrogável de até 24 (vinte e quatro) horas a contar do encerramento
da alienação judicial, sob pena de desfazimento da arrematação, por meio de depósito em dinheiro na rede bancária, DOC ou TED – Transferência Eletrônica Disponível endereçado ao Banco Santander S/A (nº 033), agência
nº 2146, Conta Corrente nº 13.001828-6, titularidade de Eduardo dos Reis, CNPJ/MF sob nº 28.001.320/0001-85, sob pena de desfazimento da arrematação.  Das Penalidades. O não pagamento do preço da aquisição, de
seu complemento e/ou da comissão do sistema gestor implicará ao arrematante remisso ou seu fiador as penalidades previstas pelo artigo 897 do CPC/2015, com a perda da caução inicial e demais valores  pagos em favor
do exequente e a perda da comissão em favor do sistema gestor, além da imposição de multa nos termos do § 4º do art. 895 do CPC/2015 e a aplicação para o adquirente remisso do previsto pelos artigos 335 e 358 do Código
Penal. Dispositivos legais. Além de cada um dos dispositivos legais acima citados, serão aplicados na alienação em voga o parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional, para fins de sub-rogação dos débitos
tributários de caráter propter rem sobre o produto da arrematação, se o caso; os artigos 1499 a 1501 do Código Civil, para fins de levantamento  da hipoteca, se o caso; além de quaisquer outras normas e dispositivos legais
cujo MM Juízo expropriatório entenda pertinentes e cabíveis.  Da Remição da Execução. Se após a publicação do edital de leilões o devedor remir a execução na forma do artigo 826 do CPC/2015, deverá este pagador efetuar,
inclusive, a quitação em favor do sistema gestor do equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda), em remuneração aos serviços de organização e divulgação das hastas públicas até então executados,
conforme já decidido pelo E. STJ em caso análogo (Resp 185656-DF, 3ª. T, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22/10/2001, p. 00317). Do Acordo. Por analogia, sendo entabulado acordo entre as partes após a publicação do
edital de leilões, o pagador deverá arcar com a quitação em favor do sistema gestor do equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda), em remuneração aos serviços até então executados. Do Crédito
Executado. Não há que se falar em crédito executado, uma vez que se trata de Alienação Judicial de bem comum. Dos Recursos. Dos autos não se verifica recurso pendente de julgamento. Das Informações e Das
Disposições Finais. Correrão por conta do arrematante todas as providências e despesas necessárias para a transmissão da propriedade dos imóveis, inclusive o pagamento de ITBI Imposto de Transmissão de Bens Imóveis,
laudêmio, aforamento, tarifas, emolumentos, registros e averbações cartorárias, extração de certidões e demais documentos. Correrão por conta do arrematante todas as providências e despesas necessárias para a
desocupação dos imóveis e a efetiva imissão na posse, inclusive eventual pagamento de taxas de ocupação e afins. Eventuais  demais ônus e pendências, bem como taxas e/ou impostos porventura incidentes sobre o(s) bem(ns)
correrão por conta do arrematante. Os leilões em questão são divulgados pelo website do sistema gestor na rede mundial de computadores, qual seja, www.casareisleiloesonline.com.br , onde outras informações podem
ser obtidas, bem como solicitadas por contato@casareisleiloes.com.br ou pelo telefone (11) 3101.2345. Dos Bens Imóveis Ofertados. Lote 01 (um): O Domínio Útil, por aforamento da União, de 01 (um) Terreno Urbano,
integrante do Quinhão nº 03, da propriedade denominada Sítio Tamboré, no distrito de Aldeia, neste Município e Comarca, constituído de parte dos Imóveis nº 03 e 04, da quadra nº 41, do loteamento denominado Alphaville
Residencial I, designado pelo lote nº 03, medindo 33,91m de frente para a Alameda Grécia nº 541 e, 34,93m nos fundos, onde confronta com o lote nº 04; na lateral esquerda de quem da alameda olha para o imóvel, mede
21,12m confrontando com o lote nº 45; na lateral direita 23,95m, onde confronta com o lote nº 02; encerrando a área total de terreno de 730,66m². O laudo de avaliação indica edificação de Casa Residencial em dois níveis
e de ótimo padrão, com área total construída de 435,00m². Matrícula nº 47.853 do 1° CRI de Barueri/SP. Inscrição Municipalidade nº: 24454.13.72.0374.00.000.2. Lote 02 (dois): O Domínio Útil, por aforamento da União,
de 01 (um) Terreno consiste no Lote 11 (onze) da quadra 07 (sete) do loteamento “Alphaville Residencial 3”, situado no distrito e Município de Santana do Parnaíba, nesta Comarca, mede 12,00m de frente para a Alameda
Cananéia, Lote 11 da Quadra 06. De quem da rua olha para o imóvel, mede do lado direito 30,00 metros da frente aos fundos, onde confronta com o lote 12; 30m do lado esquerdo; onde confronta com o lote 10 e 12,00m nos
fundos, onde confronta com o lote 22, encerrando a área de terreno de 360,00m². Matrícula nº 45.766 do 1° CRI de Barueri/SP. Inscrição Municipalidade 24451.53.47.0062.00.000. Lote 03 (três): O Domínio Útil, por
aforamento da União, de 01 (um) Terreno Urbano, integrante do Quinhão nº 03, da propriedade denominada Sítio Tamboré, no distrito de Aldeia, neste Município e Comarca, constituído de parte dos Imóveis nº 03 e 04, da
quadra nº 41, do loteamento denominado Alphaville Residencial I, designado pelo lote nº 03, medindo 33,91m de frente para a Alameda Grécia nº 541 e, 34,93m nos fundos, onde confronta com o lote nº 04; na lateral esquerda
de quem da alameda olha para o imóvel, mede 21,12m confrontando com o lote nº 45; na lateral direita 23,95m, onde confronta com o lote nº 02; encerrando a área total de terreno de 730,66m². O laudo de avaliação indica
edificação de Casa Residencial em dois níveis e de ótimo padrão, com área total construída de 435,00m². Matrícula nº 47.853 do 1° CRI de Barueri/SP. Inscrição Municipalidade nº: 24454.13.72.0374.00.000.2; e O Domínio
Útil, por aforamento da União, de 01 (um) Terreno consiste no Lote 11 (onze) da quadra 07 (sete) do loteamento “Alphaville Residencial 3”, situado no distrito e Município de Santana do Parnaíba, nesta Comarca, mede
12,00m de frente para a Alameda Cananéia, Lote 11 da Quadra 06. De quem da rua olha para o imóvel, mede do lado direito 30,00 metros da frente aos fundos, onde confronta com o lote 12; 30m do lado esquerdo; onde
confronta com o lote 10 e 12,00m nos fundos, onde confronta com o lote 22, encerrando a área de terreno de 360,00m². Matrícula nº 45.766 do 1° CRI de Barueri/SP. Inscrição Municipalidade 24451.53.47.0062.00.000. Da(s)
Matrícula(s) do(s) Bem(ns) Imóvel(eis). Das Matrículas nºs 47.853 e 45.766 do 1° CRI de Barueri/SP se verifica: Matrícula nº 47.853 do 1º  CRI de Barueri/SP. que figura como titular do Domínio Direto a União Federal
(Av. 03); que figuram como titulares do Domínio Útil: a proporção de 1/3 (um terço) para Jadir Ungaro (CPF/MF 348.586.528-15), enquanto casado sob o regime da comunhão parcial de bens e na vigência da lei 6.515/77
com a Ligia Maria Zardo de Almeida Ungaro (CPF/MF 336.376.528-20); a proporção de 1/3 (um terço) para Alceu Ungaro (CPF/MF 348.774.428-87) enquanto solteiro; a proporção de 1/6 (um sexto) para Yvone Ungaro
Garilio (CPF/MF 594.048.928-15), enquanto viúva; a proporção de 1/12 (um doze avos) para Thays Garilio Scardelato (CPF/MF 218.302.798-31), enquanto casada sob o regime de comunhão parcial de bens e na vigência
da lei 6.515/77 com Rodrigo Scardelato (CPF/MF 114.083.888-12); e a proporção de 1/12 (um doze avos) para Flávio Garilio (CPF/MF 152.805.088-61), enquanto casado sob o regime da separação total de bens e na vigência
da lei 6.515/77 com Soraia Maria Rizzo Garilio (CPF/MF 597.583.255-15) - (R.05, Av. 09, Av. 10 e R. 11). Matrícula 45.766 do 1º  CRI de Barueri/SP. que figura como titular do Domínio Direto a União Federal (Av. 06); que
figuram como titulares do Domínio Útil: a proporção de 1/3 (um terço) para Jadir Ungaro (CPF/MF 348.586.528-15), enquanto casado sob o regime da comunhão parcial de bens e na vigência da lei 6.515/77 com a Ligia
Maria Zardo de Almeida Ungaro (CPF/MF 336.376.528-20); a proporção de 1/3 (um terço) para Alceu Ungaro (CPF/MF 348.774.428-87) enquanto solteiro; a proporção de 1/6 (um sexto) para Yvone Ungaro Garilio (CPF/
MF 594.048.928-15), enquanto viúva; a proporção de 1/12 (um doze avos) para Thays Garilio Scardelato (CPF/MF 218.302.798-31), enquanto casada sob o regime de comunhão parcial de bens e na vigência da lei 6.515/
77 com Rodrigo Scardelato (CPF/MF 114.083.888-12); e a proporção de 1/12 (um doze avos) para Flávio Garilio (CPF/MF 152.805.088-61), enquanto casado sob o regime da separação total de bens e na vigência da lei
6.515/77 com Soraia Maria Rizzo Garilio (CPF/MF 597.583.255-15) - (R.05 e Av. 09). Da Posse do(s) Bem(ns) Imóvel(eis). Os executados permanecem no exercício da posse direta dos dois imóveis. Dos Débitos de
Caráter propter rem. Dos Débitos de IPTU / ITR sobre o(s) Bem(ns) Imóvel(eis). Imóvel objeto da Matrícula nº 47.853 do CRI de Barueri/SP e inscrito no Município sob nº 24454.13.72.0374.00.000.2: Conforme pesquisa
feita em 14 de Dezembro de 2017, sobre o imóvel não pesavam débitos de IPTU ou dívida ativa. Imóvel objeto da Matrícula nº 45.766 do CRI de Barueri/SP e inscrito no Município sob nº 24451.53.47.0062.00.000: Conforme
pesquisa realizada aos 14 de Dezembro de 2017, sobre o imóvel pesavam débitos no montante de R$ 2.572,77 referentes ao exercício 2017. Dos autos há informação de que, conforme pesquisa feita em 04 de Novembro de
2016, sobre o imóvel pesavam demais débitos no montante R$ 7.728,93 referentes ao exercício de  2014/2015, além de R$ 2.703,17  relativos ao exercício 2016. Dos Débitos de Condomínios sobre o(s) Bem(ns) Imóvel(eis).
Imóvel objeto da Matrícula nº 47.853 do CRI de Barueri/SP e inscrito no Município sob nº 24454.13.72.0374.00.000.2: Dos autos há informação acerca de eventual passivo condominial sobre as unidades que são objetos dos
presentes atos expropriatórios. Imóvel objeto da Matrícula nº 45.766 do CRI de Barueri/SP e inscrito no Município sob nº 24451.53.47.0062.00.000. O infra-assinado localizou o processamento de Ação de Cobrança de Cotas
Condominiais devidas pela unidade em exame e de nº 1009928-98.2015.8.26.0529 da Vara Única do Foro de Santana de Parnaíba/SP, ainda em fase de conhecimento. Daqueles há informação de que em 28 de janeiro de 2016
o valor devido pela unidade condominial em exame atingia R$ 10.953,19.  Da(s) Avaliação(ões) do(s) Bem(ns) Imóvel(eis). Lote 01 (um): Valor da Avaliação Original R$ 2.238.005,00 para jun/2016; Valor Avaliação
Atualizado R$ 2.321.486,04 para dez/2017; Lote 02 (dois): Valor da Avaliação Original R$ 549.163,00 para jun/2016;  Valor Avaliação Atualizado R$ 569.647,63 para dez/2017; Lote 03 (três): Valor da Avaliação Original
R$ 2.787.168,00 para jun/2016; Valor Avaliação Atualizado R$ 2.891.133,67 para dez/2017; As cifras em tela serão atualizadas monetariamente pela “Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais”
do E. TJSP até a data da alienação judicial. Das Intimações. Pelo presente edital ficam intimados das designações e dos termos supra, na hipótese de não localizados para intimações pessoais os executados Jadir Ungaro
e Ligia Maria Zardo de Almeida Ungaro, além de Flavio Garilio, Soraia Maria Rizzo Garilio, Alceu Ungaro, Yvone Ungaro Garilio, Thays Garilio Scardelato, Rodrigo Scardelato; Associação Alphaville Residencial 03, na
pessoa de seu representante legal, Associação Alphaville Residencial 01, na pessoa de seu representante legal, da Secretaria de Finanças da Prefeitura do Município de Barueri/SP, da Secretaria de Finanças da Prefeitura
do Município de Santana De Parnaíba/SP, o(s) respectivo(s) eventual(ais) novo(s) cônjuge(s) da(s) pessoa(s) física(s) citada(s), além do(s) eventual(ais) atual(ais) ocupante(s) do(s) imóvel(eis), não identificados. E para
que produza seus efeitos de direito, será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, de        de      201  . Eu, , Escrevente, digitei. Eu, , Escrivã (o) Diretor(a), subscrevi. Renata Bittencourt Couto da
Costa, Juíza de Direito

Entrevias Concessionária de Rodovias S.A.
CNPJ/MF nº 26.664.057/0001-89 - NIRE nº 35.3.0049866-6

Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 24 de Janeiro de 2018

1. Data, Hora e Local: Realizada em 24 de janeiro de 2018, às 12h00 horas, na sede social da Entrevias Concessionária de Rodovias S.A. 
(“Emissora”), localizada na Cidade de Marília, Estado de São Paulo, na Avenida das Esmeraldas, n° 3895, Praça Central, Torre Nova York, sala 
210-A, CEP 17516-000. 2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), constatando-se a presença do acionista representando a totalidade do capital social da 
Emissora, conforme verifica-se das assinaturas constantes do “Livro de Registro de Presença dos Acionistas” da Emissora. 3. Convocação e 
Publicação Prévia de Anúncios: Foram dispensados os avisos de que trata o artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações, em razão de 
estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Emissora, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei das 
Sociedades por Ações. 4. Composição da Mesa: Sr. Sérgio Ray Santillan, como Presidente, e Sr. Gilson de Oliveira Carvalho, como Secretário. 
5. Ordem do Dia: (i) Apreciar e deliberar sobre a retificação de deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da Emissora, 
realizada em 10 de janeiro de 2018, devidamente arquivada perante a JUCESP em sessão de 16 de janeiro de 2018 sob o nº 37.480/18-2 
(“AGE da Emissão”), mediante a qual se aprovou, dentre outras matérias, a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, 
da espécie com garantia real, com garantia adicional real, da Emissora (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), as quais serão objeto 
de oferta pública de distribuição nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 476, de 16 de janeiro de 2009, 
conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e demais disposições regulamentares aplicáveis (“Oferta”); e (ii) a ratificação dos atos já praticados 
pelos diretores da Companha com relação aos assuntos objeto da presente ordem do dia, bem como das demais deliberações tomadas na 
AGE da Emissão. 6. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, conforme atribuições 
previstas no artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas da Emissora: 6.1 Retificar e ratificar os itens 6.1.5, 6.1.15 e 6.1.16 da 
AGE da Emissão, que passam a constar na seguinte forma: “6.1.5 Coleta de Intenções de Investimento. Os Coordenadores organizarão o 
procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) dos potenciais Investidores Profissionais, sem recebimento de reservas, 
sem lotes mínimos ou máximos, observado o disposto no artigo 3º da Instrução CVM 476, para verificação, junto aos Investidores Profissionais, 
da demanda pelas Debêntures em diferentes níveis de taxas de juros remuneratórios, nos termos do item 6.1.15 abaixo (“Procedimento de 
Bookbuilding”)”. (...) “6.1.15 Atualização Monetária e Juros Remuneratórios. O Valor Nominal Unitário das Debêntures será atualizado 
monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), apurado e divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, a partir da Primeira Data de Subscrição e Integralização, calculada de forma pro rata temporis por Dias 
Úteis, conforme definidos abaixo, decorridos até a integral liquidação das Debêntures, sendo o produto da atualização incorporado 
automaticamente ao Valor Nominal Unitário das Debêntures em cada Período de Atualização (“Atualização Monetária”), nos termos da 
Escritura de Emissão. Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures, devidamente atualizado de acordo com este item 6.1.15, incidirão juros 
prefixados equivalentes a determinado percentual ao ano, a ser apurado em Procedimento de Bookbuilding, e, em todo caso, limitado à maior 
taxa entre: (a) 8,25% (oito inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, observado o piso de 7,75% (sete inteiros e setenta e cinco 
centésimos por cento) ao ano; ou (b) a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026, com vencimento em 15 de agosto 
de 2026, conforme apurado no Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida 
exponencialmente de um spread máximo equivalente a 3,25% (três inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, observado o piso do 
spread de 2,75% (dois inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano; em qualquer dos casos, calculados de forma exponencial e 
cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis, conforme definidos abaixo, decorridos, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, 
conforme definidos abaixo, desde a Primeira Data de Subscrição e Integralização ou desde a última Data de Pagamento dos  
Juros Remuneratórios (conforme definida abaixo), conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento (“Juros Remuneratórios”)”  
(...) “6.1.16 Amortização do Valor Nominal das Debêntures. Sem prejuízo das disposições aplicáveis aos pagamentos em decorrência de 
liquidação antecipada em razão do resgate antecipado da totalidade das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes 
das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário atualizado das Debêntures será amortizado anualmente, a 
partir de dezembro de 2018, conforme indicado na tabela abaixo, sendo cada uma, “Data de Pagamento de Amortização”: Datas de 
Pagamento de Amortização - Proporção ao Valor Nominal Unitário a ser amortizado - Percentual do Valor Nominal Unitário atualizado 
a ser amortizado; Dezembro de 2018 - 6,00% - 6,00%; Dezembro de 2019 - 2,00% - 2,13%; Dezembro de 2020 - 1,00% - 1,09%; Dezembro 
de 2021 - 0,50% - 0,55%; Dezembro de 2022 - 0,50% - 0,55%; Dezembro de 2023 - 0,50% - 0,56%; Dezembro de 2024 - 0,25% - 0,28%; 
Dezembro de 2025 - 0,25% - 0,28%; Dezembro de 2026 - 11,00% - 12,36%; Dezembro de 2027 - 17,00% - 21,79%; Dezembro de 2028 - 21,50% 
- 35,25%; Dezembro de 2029 - 20,50% - 51,90%; Data de Vencimento - 19,00% - 100,00%.” 6.2 Ratificar todos os atos já praticados pela diretoria 
da Emissora em consonância com a deliberação acima, bem como todas as demais deliberações tomadas na AGE da Emissão.  
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia Geral de Acionistas foi encerrada, sendo dela lavrada a presente ata, que lida e 
achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Marília, 24 de janeiro de 2018. Presidente: Sr. Sérgio Ray Santillán; Secretário: Sr. Gilson 
de Oliveira Carvalho. Acionista: Infraestrutura Investimentos e Participações II S.A. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro 
próprio. Mesa: Sérgio Ray Santillán - Presidente; Gilson de Oliveira Carvalho - Secretário. Mesa.  

Gilza Negócios Imobiliários S/A
 CNPJ.MF. 04.801.983/0001-16 - NIRE nº 35.300.188.527
 Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Aos 20.02.2018, às 14h, na sede social. Mesa: Presidente, Dr. Gilberto Zaborowsky; Secretário, Dr. David Zaborowsky. Deliberações Unânimes: 1.Redução do capital 
social, de R$ 55.220.000,00 para R$ 51.632.000,00, nos termos do Demonstrativo de Redução do Capital Social, por meio da cessão e transferência aos acionistas 
Gilberto Zaborowsky, Daphne Zaborowsky Franco e David Zaborowsky de ativos no valor contábil total de R$ 3.588.000,00, como forma de dação parcial em 
pagamento de 6.938 ações ordinárias nominativas que em mesmo montante são canceladas com a operação, a saber: 1.1. Investimento mantido pela Companhia 
na Chloe Zabo Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., CNPJ.MF nº 28.410.254/0001-05, com contrato social arquivado na JUCESP/NIRE 35.235.058.539, em 
14.08.2017, correspondente a 3.588 quotas sociais, totalmente subscritas e integralizadas, representativas de 41,73% de seu capital social, pelo valor contábil de R$ 
3.587.829,00, e 1.2. Caixa correspondente a R$ 171,00, em boa e corrente moeda nacional, declarando os acionistas que os valores contábeis levantados no Balanço 
Patrimonial encerrado em 31.01.2018 e arquivado na sede social sustentam as cessões ora aprovadas. 2. Nova redação dos Estatutos Sociais: Artigo 5º. O capital 
social, totalmente subscrito e integralizado em bens imóveis, móveis, ativos oriundos de incorporação e em boa e corrente moeda nacional é de R$ 51.632.000,00, 
representado por 99.837 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 3. A consolidação dos Estatutos Sociais, refletindo a alteração aprovada. Gilberto 
Zaborowsky - Presidente; David Zaborowsky - Secretário. 

Credigy Soluções Financeiras Ltda. 
CNPJ 04.746.344/0001-03 - NIRE 35.217.239.047

Extrato da Ata de Reunião de Quotistas
Data, Hora e Local: 20/02/2018, às 10 horas, na sede social, Avenida Francisco Matarazzo, 1.500 - conjuntos 191 e 192 - Edifício 
Los Angeles, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Nurik Araújo Costa - Presidente, e Rogério Rodrigues - 
Secretário. Deliberações Aprovadas: (i) Constou no item 5 da 18ª Alteração do Contrato Social registrada na JUCESP 
nº 509.470/15-4, em 17/11/2015 que, o capital desta Sociedade passaria a ser de R$ 9.605.651,00, sendo 9.373.863,00 
integralizados e R$ 231.788,00 a integralizar. Ocorre que o montante “a integralizar” não foi integralizado e, por um equívoco, 
acabou por constar na Cláusula 5 - Capital Social da 18ª Alteração do Contrato Social, que o capital social foi totalmente 
subscrito e integralizado; (ii) Em virtude do equívoco cometido, foi decidido por unanimidade entre os quotistas pela retifi cação 
do Capital Social, resultando na redução do mesmo no montante de R$ 231.788,00, passando a ser de R$ 9.373.863,00, sendo 
que o montante de R$ 231.788,00 não será integralizado. Encerramento: Nada mais. Credigy International Ltd. e Credigy 
Global Ltd. ambas p.p. Nurik Araújo Costa. Nurik Araujo Costa e Rogério Rodrigues - Administradores.

GEYVE PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 17.568.799/0001-10 / NIRE JUCESP 353.0044942-8

Extrato de Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada 01/08/17
Local e Presenças: na sede social da Companhia, situada à Rua Joaquim Floriano, 1052, 132 - parte, Itaim Bibi,
SP/SP. Acionistas representando 100% do capital social. Deliberações tomadas pela unanimidade dos
Acionistas presentes: em AGE (1) nomear o Sr. Alexandre Lodi de Oliveira, qualificado na AGE de 01/12/15, como
Diretor Presidente da Companhia; e (2) aprovar, a eleição de membro para compor a Diretoria, a saber: 
(i). Sr. Antonio Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva, brasileiro, solteiro, advogado, registro 109.003 - OAB/RJ em
19/12/12, CPF 001.362.577-20, domiciliado na Avenida Joaquim Floriano, 1052, - sala 132, 13º andar, Edifício
Bertolucci, Itaim Bibi, SP/SP; fixar a remuneração mensal para cada um dos diretores em 1 (um) salário mínimo federal
vigente, até o encerramento de seus mandatos; e cujo mandato se estenderá até a posse dos Diretores que vierem a
ser eleitos na AGO a realizar-se no exercício de 2018. Arquivada na JUCESP em 09/02/18 sob o nº 80.385/18-7,
Secretária Geral Flavia Regina Britto e encontra-se disponível para consulta na sede social da Companhia.

Infraestrutura Investimentos e Participações II S.A. 
CNPJ/MF nº 27.059.465/0001-74 - NIRE 35.3.0050093-8 

Companhia Fechada 
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 24 de Janeiro de 2018

1. Data, Horário e Local: Realizada em 24 de janeiro de 2018, às 09h00, na sede social da Infraestrutura Investimentos e Participações II S.A. 
(“Companhia”), localizada na Cidade de Marília, Estado de São Paulo, na Avenida das Esmeraldas, n° 3895, Praça Central, Torre Nova York, sala 
210-B, CEP 17516-000. 2. Presença: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Assumiu 
a presidência dos trabalhos a Sra. Márcia Maria Ferraresi e o Sr. Davi Carvalho Mota, como secretário. 4. Ordem do Dia: (i) Apreciar e deliberar 
sobre a retificação de deliberações tomadas na Ata de Reunião de Conselho de Administração da Companhia, realizada em 09 de janeiro de 2018 
(“RCA de Garantia”), mediante a qual se aprovou, dentre outras matérias, a determinação do voto da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária 
de acionistas da Entrevias Concessionária de Rodovias S.A. (“Emissora”) datada de 10 de janeiro de 2018, realizada a fim de apreciar e deliberar 
sobre a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional real, em série única, 
da Entrevias Concessionária de Rodovias S.A. (“Emissão”, “Debêntures” e “Emissora”, respectivamente), as quais serão objeto de oferta pública 
de distribuição nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução 
CVM 476”), e demais disposições regulamentares aplicáveis (“Oferta”); e (ii) a ratificação dos atos já praticados pelos diretores da Companha com 
relação aos assuntos objeto da presente ordem do dia, bem como todas as demais deliberações tomadas na RCA da Garantia. 5. Deliberações: 
Por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições ou ressalvas, após debates e discussões, os membros do Conselho de Administração da 
Companhia resolveram: 5.1 Retificar e ratificar os subitens (ix) e (xi) do item 5.1(a) da RCA de Garantia, que passa a constar na seguinte 
forma: “5.1 Aprovar a manifestação de voto favorável da Companhia na assembleia geral extraordinária de acionistas da Emissora a ser realizada 
a fim de apreciar e deliberar sobre: (a)  a Emissão das Debêntures e a Oferta, nos termos a serem descritos em instrumento particular de escritura 
da segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional real, em série única, 
para distribuição pública com esforços restritos, da Entrevias Concessionária de Rodovias S.A., a ser celebrado entre a Emissora e o Agente 
Fiduciário (“Escritura de Emissão”), com as principais características abaixo descritas: (...) (ix) Atualização Monetária e Juros Remuneratórios.  
O Valor Nominal Unitário das Debêntures será atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (“IPCA”), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a partir da Primeira Data de Subscrição e Integralização, 
calculada de forma pro rata temporis por Dias Úteis, conforme definidos abaixo, decorridos até a integral liquidação das Debêntures, sendo o produto 
da atualização incorporado automaticamente ao Valor Nominal Unitário das Debêntures em cada Período de Atualização (“Atualização Monetária”), 
nos termos da Escritura de Emissão. Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures, devidamente atualizado de acordo com este item (ix), incidirão 
juros prefixados equivalentes a determinado percentual ao ano, a ser apurado em Procedimento de Bookbuilding, e, em todo caso, limitado à maior 
taxa entre: (a) 8,25% (oito inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, observado o piso de 7,75% (sete inteiros e setenta e cinco centésimos 
por cento) ao ano; ou (b) a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026, com vencimento em 15 de agosto de 2026, 
conforme apurado no Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de um 
spread máximo equivalente a 3,25% (três inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, observado o piso do spread de 2,75% (dois inteiros 
e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano; em qualquer dos casos, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias 
Úteis, conforme definidos abaixo, decorridos, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, conforme definidos abaixo, desde a Primeira Data 
de Subscrição e Integralização ou desde a última Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios (conforme definida abaixo), conforme o caso, até 
a data de seu efetivo pagamento (“Juros Remuneratórios”). (...) (xi) Amortização do Valor Nominal das Debêntures. Sem prejuízo das disposições 
aplicáveis aos pagamentos em decorrência de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado da totalidade das Debêntures ou de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário atualizado das 
Debêntures será amortizado anualmente, a partir de dezembro de 2018, conforme indicado na tabela abaixo, sendo cada uma, uma “Data de 
Pagamento de Amortização”: Datas de Pagamento de Amortização - Proporção ao Valor Nominal Unitário a ser amortizado - Percentual do 
Valor Nominal Unitário atualizado a ser amortizado: Dezembro de 2018 - 6,00% - 6,00%; Dezembro de 2019 - 2,00% - 2,13%; Dezembro de 
2020 - 1,00% - 1,09%; Dezembro de 2021 - 0,50% - 0,55%; Dezembro de 2022 - 0,50% - 0,55%; Dezembro de 2023 - 0,50% - 0,56%; Dezembro de 
2024 - 0,25% - 0,28%; Dezembro de 2025 - 0,25% - 0,28%; Dezembro de 2026 - 11,00% - 12,36%; Dezembro de 2027 - 17,00% - 21,79%; Dezembro 
de 2028 - 21,50% - 35,25%; Dezembro de 2029 - 20,50% - 51,90%; Data de Vencimento - 19,00% - 100,00%. 5.2 Ratificar todos os atos já praticados 
pela diretoria da Companhia em consonância com a deliberação acima, bem como todas as demais deliberações tomadas na RCA de Garantia. 
 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião do conselho de administração foi encerrada, sendo dela lavrada a presente ata, que lida 
e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Marília, 24 de janeiro de 2018. Sra. Márcia Maria Ferraresi, Presidente da mesa e Sr. Davi 
Carvalho Mota, Secretário. Conselheiros: (1) Felipe Andrade Pinto; (2) Márcia Maria Ferraresi; (3) Davi Carvalho Mota; (4) David Casimiro Moreira; 
e (5) Bruno Pessoa Serapião. Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado em livro próprio. Sra. Márcia Maria Ferraresi - Presidente; Sr. 
Davi Carvalho Mota - Secretário.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1046064-60.2014.8.26.0002 Citação. Prazo
20 dias. Proc.nº 1046064-60.2014.8.26.0002. O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito da 5ª Vara
Cível Regional de Santo Amaro-SP, na forma da lei, etc. Faz saber a SPR Serviços de Propaganda e
Relacionamento Ltda, CNPJ 05.893.247/0001-06, na pessoa de seu representante legal e a, Solange Capozzi,
RG 11457406-6 SSP/SP, CPF 001.465.338-95 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação Monitória, objetivando
a cobrança de R$ 126.369,29 (30/09/2014), referente Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex
nº 064.605.930, firmado em 06/12/2011. Estando as rés em local ignorado, foi expedido o presente edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o “quantum” reclamado ou ofereçam embargos, sob
pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida. Em caso de revelia, será
nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 08 de fevereiro de 2018. 01 e 02/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009623-91.2016.8.26.0008 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio
Manssur Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao coexecutado CARLOS SANTIAGO DO PRADO VIEIRA,
CNH/DETRANSP 02815947559, CPF 336.273.508-80, que Banco do Brasil S/A lhe ajuizou ação de Execução
de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 162.564,18 (31/07/2016), referente Cédula de Crédito Bancário
nº 154.004.494, emitida em 27/11/2015. Estando o coexecutado supramencionado em local ignorado, foi
deferida a sua citação por edital, para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, caso em que os
honorários (fixados em 10% do valor do débito) serão reduzidos pela metade, ficando intimado, ainda, do prazo
de 15 dias, a contar do prazo do edital, para oposição de embargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu
débito, o devedor poderá depositar 30% do montante do principal e acessórios e requerer pagamento do
restante em 6 parcelas mensais com juros ecorreção monetária. 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 fevereiro de
2018. 01 e 02/03
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032997-88.2015.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme 
Ferreira da Cruz, na forma da Lei, etc..FAZ SABER a(o) CRISTIANE VIDAL MARQUES DE ALMEIDA 
FANTONI, CPF 144.314.868-79, que CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP, lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum, objetivando a 
cobrança de R$ 5.571,46 (08/01/2015), referente ao inadimplemento das mensalidades do Plano de 
Saúde Cabesp � Família dos meses de setembro e outubro de 2010. Encontrando-se a ré em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de dezembro de 2017. 

 
(28/02 e 01/03)

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa INDÚSTRIA DE FELTROS SANTA FÉ S/A CNPJ 60.730.512/
0001-35, localizada na Avenida Antonio Bardella, 780 – Cumbica -
Guarulhos / SP, vem comunicar ao Sr. JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA,
que devido suas ausências ao trabalho que ocorreram desde o dia 22/
10/2012, sem justificativas à empresa, vindos a ocasionar o abandono
de emprego conforme preceitua o art. 482 Letra I, da CLT; A empresa
Indústria de Feltros Santa Fé S/A, tomou todas as ações necessárias
para contato, solicitando seu comparecimento para esclarecer sua
ausência, sem sucesso. 23, 27/02 e 01/03/18

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
República Federativa do Brasil, a requerimento do ITAÚ UNIBANCO S/
A, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou interessar
possa que, JANETE APARECIDA ROGANTE, brasileira, solteira, maior,
coordenadora administrativa, RG nº 25.829.316-0-SSP/SP, CPF nº
163.502.098-00, domiciliada em Santo André/SP, residente na Avenida
Portugal nº 1464, apartamento nº 1510, Jardim Bela Vista, fica intimada
a purgar a mora mediante o pagamento referente a 09 (nove) prestações
em atraso, vencidas de 05/05/2017 a 05/01/2018, no valor de
R$20.693,70 (vinte mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta
centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor
de R$24.114,10 (vinte e quatro mil, cento e quatorze reais e dez
centavos), que atualizado até 01/05/2018, perfaz o valor de R$29.756,65
(vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e
cinco centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de
mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo ITAÚ
UNIBANCO S/A, para aquisição do imóvel localizado na Rua Corredeira
nº 128, parte do lote 329, do arruamento Santa Cruz, na Saúde – 21°
Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária
em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrado
sob n° 15 na matrícula nº 6.462. O pagamento haverá de ser feito no
14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua
Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das
12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última
publicação deste. Fica o devedor desde já advertido de que, decorrido
o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste
Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do
pagamento, pelo fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a
averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome
do fiduciário, ITAÚ UNIBANCO S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei
9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de
acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São
Paulo, 19 de fevereiro de 2018. O Oficial.          01, 02 e 03/03/18

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA

A Cooperativa de Catadores Autônomos de Materiais
Reaproveitáveis Coopere-centro, CNPJ 07.012.957/0001-05,
convoca os seus 71 cooperados em condições de votar, para
comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada
em sua sede social na Av. do Estado nº 300 A, na cidade de São Paulo,
às 13 horas do dia 29 de Março de 2018. Serão deliberados assuntos
referente Assembleia Extraordinária em 1ª convocação às 13 horas
com 2/3 (dois terços) dos seus cooperados, em 2ª convocação às
14:00 horas com metade mais um dos seus associados, ou em 3ª
convocação às 15:00 horas com o mínimo de 20% (vinte por cento) do
total de cooperados para tratar da seguinte ordem do dia: a ) Eleição
do Conselho de Administração - Coordenador Geral Administrativo,
Coordenador Secretário, Coordenador Comercial e Contábil,
Coordenador Operacional e de Produção e Coordenador da Produção
entre os Núcleos; b ) outros assuntos e esclarecimentos de interesse
da Cooperativa (não deliberativo). São Paulo, 27 de Fevereiro de 2018.
Lourisvaldo Silva Santana Almeida – Coordenador Geral e Administrativo.
Lourisvaldo Silva Santana Almeida - Coordenador Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0020463- 
03.2013.8.26.0100 (USUC 318) O(A) Doutor(a) Paulo 
Cesar Batista dos Santos , MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Sylvio Brandão ou 
Silvio Azambuja Brandão ou Silvio Brandão, Maria 
Eglantina Brandão, Charlotte Bohn Brandão, Ferrucio 
Fieschi, Constância Piscitelli Fieschi, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Gilberto Braz de Toledo, José Ângelo 
Malaguti, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua 
Avenida Joaquim de Nazareth, nº 439, esquina com a Rua 
Tomé de Almeida e Oliveira Vila Zatt 4º Subdistrito Nossa 
Senhora do Ó - São Paulo SP, com área de 670,73 m², 
contribuinte nº 106.254.0137-8, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  [1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0037279- 
65.2010.8.26.0100 (USUC 881) O(A) Doutor(a) Paulo Cesar 
Batista dos Santos,MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara de Re-
gistros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO,do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o)(s) Otaviano de Moraes Sampaio, Francis-
ca Schlittler de Moraes Sampaio, Stela Pinho Bueno, 
Mario Salvia, Adelia Salvia, Marcos José Salvia Olguim, 
Tomi Olguim,Olga Salvia Olguin Letellier, Roseane Romão 
da Silva, Tereza dos Santos, Mihaly Karai, Escritório 
Patrício de Azambuja Advogados Associados, réus 
ausentes,incertos,desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros 
e/ou sucessores, que Olga Nemer Wehba e outros, 
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre os imóveis localizados na Rua João Elias 
Saada, nºs 85 e 89 - Pinheiros - São Paulo SP, com áreas 
de 89,67 m² e 87,45m²,contribuintes nºs 083.212.0089-3 e 
083.212.0087-7, respectivamente, alegando posse mansa 
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se 
o presente edital para citação dos supramencionados 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  [1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos 
autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0052009- 
47.2011.8.26.0100(USUC 1176) O(A) Doutor(a) Paulo César 
Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de 
Registros Públicos,do Foro Central Cível,da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o)(s) Fabíola Ribeiro Azambuja,Sybilla Ribeiro 
de Azambuja, Herdeiro de Theophilo Manoel Carvalho de 
Azambuja,a saber:Theophilo Mario Meca de Azambuja;Edna 
Meca de Azambuja,Espólio de José Luiz de Azambuja, Thais 
Imóveis e Co Participações LTDA, na pessoa da responsável 

Aparecida Mattos Barbosa, Francisco das Chagas, Carlos 
Eduardo de Souza, Salete Lisboa, Lindinalva Gomes Leite, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Rildo Desterro Barbosa, 
Sueli Ananias Máximo, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado 
na Rua Blas de Castro, nº 135 - - São Paulo - 
SP, com área de 124,20 m², contribuinte nº 188.133.0085-8, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.      [1,2] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE PEDRO BENI DAMIANOVIC, 
REQUERIDO POR PEDRO DAMIANOVIC E OUTRO - 
PROCESSO Nº1095712-06.2014.8.26.0100. O MM. Juiz de 
Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr. Anderson Cortez Mendes, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 13 de junho de 2017, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de PEDRO BENI DAMIANOVIC, domiciliado 
na Rua dos Franceses, 498, apartamento 61-B, Morro dos 
Ingleses São Paulo SP, RG: 11882493 SSP/SP, CPF: 
073.730.538-07, Brasileiro, nascido em 19/02/1961, filho de 
Aparecida Peres Damianovic e Pedro Damianovic, afetando 
todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de 
natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe curador 
Pedro Damianovic, domiciliado na Rua dos Franceses, 498, 
apartamento 61-B, Morro dos Ingleses São Paulo SP, RG: 
1793247, CPF: 034.690.778-00, Brasileiro. Em obediência ao 
disposto no §3º do artigo 755 do Código de Processo Civil, 
serve o dispositivo da presente sentença como edital, a ser 
publicada por três vezes na imprensa oficial, com intervalo 
de dez dias, uma vez na imprensa local, na rede mundial de 
computadores (no sítio deste Tribunal de Justiça) e na 
plataforma do Conselho Nacional de Justiça. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez 
dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS.                           [1] 
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EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL ALAMEDA RIBEIRO
DA SILVA, Nº 482, APARTAMENTO Nº 309, LOCALIZADO NA ALA CENTRAL
POSTERIOR DO 3º ANDAR, EDIFICIO SANTA ROSA, 11º SUBDISTRITO - SANTA
CECILIA   SAO PAULO  SP CEP 01217010
1º leilão 07/03/2018 partir 13:00 horas
2º leilão 28/03/2018 partir 13:00 horas
Local AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU Nº 1371, SAO PAULO, SP  Mutuarios:
EDUARDO DE OLIVEIRA, CPF 09956074861,
 e cônjuge, se casado(a) estiver.

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

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

01 - 02 - 03/03/2018

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  05/
03/2018, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1D49D -  CONTRATO: 818640006266-3 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 0235 SE

ENDERECO DO IMÓVEL:AVENIDA NUNO MARQUES PEREIRA, Nº110,
APARTAMENTO 14, 1º ANDAR, BLOCO H, CONDOMINIO PARQUE DAS FLORES,
JARDIM CLARICE, E RUA JOSE FIGUEIRO LIMA OU JOSE DE FIGUEIRO LIMA,
JARDIM MARIANE, 29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO, SAO PAULO/SP. CABENDO-
LHE O DIREITO A UMA VAGA INDETERMINADA NO ESTACIONAMENTO COLETIVO
LOCALIZADO A NIVEL DO TERREO, PARA A GUARDA DE UM AUTOMOVEL

ALFREDO GONÇALVES REGO, BRASILEIRO(A), ASSISTENTE DE TRANSPORTE,
CPF: 06523490807, CI: 19.517.901 SSP/SP CASADO(A).

BANCO BONSUCESSO S/A
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA  ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

28/02 - 01 - 02/03/2018

Edital de Leilões Eletrônicos de Bem(ns) Imóvel(eis) e para Intimação
do(s) executado(s) Josiene Gomes de Santana Caixa Econômica
Federal - CEF, na(s) pessoa(s) de seu(s) representantes(s) legal(ais),
Prefeitura do Município de São Paulo/SP, além de eventuais atuais
ocupantes desconhecidos, expedido nos autos da Cumprimento de

Sentença promovida por Conjunto Habitacional Guarapiranga Park , processo nº 0115768-
56.2009.8.26.0002. O(a) Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, MM Juiz(a) de Direito da 06ª Vara
Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei e etc., faz saber
que levará a leilões eletrônicos o Bem Imóvel ao final descrito, sendo a hasta pública será conduzida por Casa
Reis Leilões Online, sistema gestor de leilões eletrônicos judiciais hospedadado em
www.casareisleiloesonline.com.br , com sede na cidade de São Paulo/SP na Rua Manuel da Nóbrega, 456,
conj. 111, Paraíso, CEP: 04001-001, fone: 11 - 3101.2345, e-mail: contato@casareisleiloes.com.br. Dos
Leilões. O 1º. (Primeiro) Leilão terá início dia 6 (seis) de Março de 2018, 11:00:00 horas e término dia 8
(oito) de Março de 2018, 11:00:00 horas, oportunidade em que o Bem Imóvel será entregue a quem mais
der acima do valor da avaliação atualizada. O 2º (Segundo) Leilão, caso não haja licitantes em primeira
apregoação, terá início dia 8 (oito) de Março de 2018, 11:01:00 horas e término dia 2 (dois) de Abril de
2018, 11:00:00 horas, ocasião em que o Bem Imóvel será entregue a quem mais der, rejeitados lances
inferiores ao equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizada do respectivo lote,
afastado com isto o preço vil (art. 885 e parágrafo único do art. 891 do CPC/2015). Do Bem Imóvel
Ofertado em Lote 01 (um): 01 (um) Apartamento nº 53, localizado no 5º pavimento do Bloco 20 – Edifício
Cerejeira, integrante do Conjunto Habitacional Guarapiranga Park, situado nesta Capital/SP na atual Avenida
Guarapiranga, nº 2616, antes Estrada de Guarapiranga, nº 586 e Ruas Jaguaribara,Talara e João Freire
Farto, no 32º Subdistrito – Capela do Socorro, com a área privativa de 51,020m² e a área comum de 43,238m²,
na qual já se acha incluída a área de 21,990m², referente a 01 vaga indeterminada no estacionamento coletivo,
destinada à guarda de igual número de veículo de passeio, perfazendo a área total de 94,258m², correspondendo-
lhe uma fração ideal de 0,0621%no terreno condominial e nas demais partes e coisas de uso comum..
Matrícula nº 298.168 do 11ª CRI/SP. Inscrição Municipal / INCRA nº: 094.223.0104-1. Da Matrícula do
Imóvel se verifica: que o imóvel foi havido por Josiene Gomes de Santana, enquanto solteira (R.02); hipoteca
em favor da Caixa Econômica Federal - C E F (CNPJ nº 00.360.305/0001-04) - (R. 03); e a penhora executada
(Av. 04).. Da Posse. Às fls. 253 o Sr. Perito informou “Em 26 de Agosto de 2017, às 11:00h conforme agendado
e com a presença do morador Sr. Marcos foi efetuada a vistoria no interior do apartamento (...)”. A qualificação
do terceiro estranho à lide que exerce a posse direta do bem foi ignorada.. Dos Débitos de IPTU / ITR sobre
o Imóvel. Conforme pesquisa realizada aos 5 de Dezembro de 2017, pesam débitos de IPTU no montante
de R$12.732,44 relativos ao exercício de 2001/2002; 2006/2007 e 2012/2016, além do montante de R$646,86
referentes ao exercício atual. O r. despacho de fls. 278/280 foi expresso ao determinar que “o arrematante
arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e
tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de
condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação”.
Dos Débitos de Condomínios sobre o Imóvel. O Condomínio exequente informou que crédito executado
perfazia R$ 24.106,65 para Janeiro/2014 (fls. 147/148). O signatário não logrou identificar demais lides
envolvendo o condomínio e a aqui executada para cobrança de cotas condominiais. Certo é que, tratando-se
de obrigação “propter rem” e ante a necessidade de verificação de outros ônus porventura a recair sobre o
bem penhorado, a informação acerca da existência do total de eventual passivo condominial se faz
imprescindível.. Avaliação Original do Imóvel: R$ 260.000,00 para ago/2017. Avaliação Atualizada: R$
260.831,53 para nov/2017. Das Intimações. Pelo presente edital ficam intimados das designações e dos
termos supra, na hipótese de não localizados para intimações pessoais, Josiene Gomes de Santana, Caixa
Econômica Federal - CEF, na(s) pessoa(s) de seu(s) representantes(s) legal(ais),, da Prefeitura do Município
de São Paulo/SP, além de eventuais atuais ocupantes desconhecidos. Edital completo no site http://
www.casareisleiloes.com.br/, São Paulo, 26 de Fevereiro de 2018

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ/MF Nº. 09.367.702/0001-82 - NIRE Nº. 35300352858 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 08 de janeiro de 2018, às 16h00, na sede da Companhia, localizada na Avenida 
Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Foram 
cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se 
a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca das assinaturas 
constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO: Os avisos de que trata 
o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido 
pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Arthur Piotto Filho 
e o Sr. Fernando Guariento Barreto, como secretário. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o aumento de capital 
social de suas controladas, a Sociedade de Participação no Aeroporto de Confi ns S.A. (“SPAC”) e a Concessionária 
do Aeroporto Internacional de Confi ns S.A. (“BH Airport”). 6. DELIBERAÇÕES: As Acionistas da Companhia, por 
unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a 
forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; e 6.2. Aprovar o aumento do capital social 
de sua controlada direta SPAC, no valor de R$ 74.000,000,00 (setenta e quatro milhões de reais), mediante a 
emissão de 74.000.000 (setenta e quatro milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem 
totalmente subscritas e a serem integralizadas até 31/12/2018, por suas Acionistas, a Companhia e a Zurich 
Airport Latin America S.A. (“Zurich”), na respectiva proporção de suas participações acionárias na SPAC, a saber: 
Companhia - 75% e Zurich - 25%; e 6.3. Aprovar o aumento do capital social de sua controlada indireta BH 
Airport, no valor de R$ 144.067.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões e sessenta e sete mil reais), mediante 
a emissão de 144.067.000 (cento e quarenta e quatro milhões e sessenta e sete mil) ações ordinárias, escriturais, 
nominativas e sem valor nominal, a serem totalmente subscritas e a serem integralizadas até 31/12/2018, por 
suas Acionistas, a SPAC e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO (“INFRAERO”), na 
respectiva proporção de suas participações acionárias na BH Airport, a saber: SPAC - 51% e INFRAERO - 49%, tudo 
conforme termos e condições aprovados nesta assembleia. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os 
presentes. São Paulo/SP, 08 de janeiro de 2018. Assinaturas: Arthur Piotto Filho, Presidente da Mesa e Fernando 
Guariento Barreto, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelos Srs. Italo Roppa e Paulo Yukio Fukuzaki; e (2) CIIS 
- Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, pelo Sr. Wagner Gudson Marques. Certifi co 
que a presente é cópia fi el do original, lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 05, às 
folhas 165 e 166. Arthur Piotto Filho - Presidente da Mesa, Fernando Guariento Barreto - Secretário. JUCESP nº 
97.922/18-3 em 23/02/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

 2017 2016
Ativo Circulante 28.668,50 43.593,42
Disponibilidades 3.818,74 34.270,04
Creditos Tributários 10.215,42 9.323,38
Adiantamentos 14.634,34 -
Ativo não Circulante 2.613.425,78 2.579.384,73
Investimentos 2.597.018,97 2.557.262,30
Participações em Outras Empresas 2.597.018,97 2.557.262,30
Imobilizado 14.698,81 20.414,43
Bens em Operação 150.329,35 150.329,35
(-) Depreciação Acumulada (135.630,54) (129.914,92)
Imobilizado 1.708,00 1.708,00
Bens Intangiveis 17.433,00 17.433,00
(-) Amortização Acumulada (15.725,00) (15.725,00)
Total do Ativo 2.642.094,28 2.622.978,15

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 Dezembro (Em R$)

Demonstração de Resultado do Exercício em 31 Dezembro (Em Reais)

 2017 2016

Passivo Circulante 16.243,09 76.128,25

Fornecedores Nacionais - 1.180,00

Obrigaçôes Sociais 15.307,74 69.566,32

Obrigaçôes Fiscais 935,35 5.381,93

Passivo não Circulante 3.386.380,00 2.744.500,00

Realizável a Longo Prazo 3.386.380,00 2.744.500,00

Empréstimos e Financiamentos 3.386.380,00 2.744.500,00

Patrimonio Liquido (760.528,81) (197.650,10)

Capital Social 2.198.643,00 2.198.643,00

Prejuizo Acumulado (2.959.171,81) (2.396.293,10)

Total do Passivo 2.642.094,28 2.622.978,15

 2017 2016
Receitas Brutas de Vendas 120.000,00 -
Serviços Mercado Interno 120.000,00 -
Deduções das Receitas
 Brutas de Vendas (17.100,00) -
Impostos Incidentes sobre
 Vendas e/ou Serviços (17.100,00) -
Receitas Líquidas de Vendas 102.900,00 -
Lucro Bruto Operacional 102.900,00 -

Receitas (Despesas) Operacionais (665.778,71) (1.011.925,54)
Despesas com Pessoal (240.441,71) (658.429,99)
Despesas Administrativas Gerais (158.184,54) (151.638,00)
Despesas com Serviços Pro� ssionais (306.692,47) (161.401,95)
Receitas com Equivalência Patrimonial 39.756,67 (39.091,03)
Receitas/Despesas Financeiras (216,66) (1.364,57)
Resultado Operacional (562.878,71) (1.011.925,54)
Resultado antes do IRPJ e CSLL (562.878,71) (1.011.925,54)
Lucro Líquido do Exercicio (562.878,71) (1.011.925,54)

CBCE - COMPANHIA BRASILEIRA DO COMÉRCIO EXTERIOR
CNPJ nº 60.871.449/0001-57

Relatorio da Diretoria: Senhores Acionista: Apresentamos as Demosntrações Financeiras do exercio � nal em 31/12/2017. A Diretoria

Pedro Américo Mendes de Castro - Representante Legal - CPF: 048.730.738-04;
João Mariano Mendes de Castro - Representante Legal - CPF: 267.779.308-33; Julio Rossi - Técnico Contábil - CRC nº 1SP272998/O-9

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO -  COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO REGIONAL III - JABAQUARA - 5ª VARA CÍVEL - Rua Afonso
Celso, nº 1065 - Vila Mariana - CEP 04119-061 - Fone: (11) 3434-0616 - São
Paulo-SP - E-mail: jabaquara5cv@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento ao
Público: das 12h30min às19h00min - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias
- Processo nº 1019047-46.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª
Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a).
GUSTAVO SANTINI TEODORO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DANILO
CONTREIRA ALVES, brasileiro, solteiro, autônomo, CPF 287.007.508-16, Rua
Juréia, 848, Chácara Inglesa, CEP 04140-110, São Paulo - SP , que lhe foi
proposta uma ação de BUSCA E APREENSÃO em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA por
par te de BANCO ITAÚ - UNIBANCO S.A., com o seguinte objeto: veículo em
alienação f iduciária, por meio de contrato de f inanciamento, no valor de
R$24.322,34.  Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,  fo i
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 07 de fevereiro de 2018.

28/02  e  01/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 23 DIAS. PROCESSO Nº 0130493-76.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Thermohouse Comercial e Serviços de HVAC Ltda, CNPJ nº 11.442.305/
0001-70, na pessoa de seu representante legal, Empresa Brasileira de Vendas On Line Eireli, CNPJ nº
14.911.185/0001-09, na pessoa de seu representante legal, Cristiano Silva Savoia, brasileiro, solteiro
comerciante, RG 28.375.173-3, CPF nº 248.161.708-80, e Phillipe Muratorio Savoia, brasileiro, casado,
empresário, RG 18.758.924-0, CPF nº 171.434.108-96, que lhes foi ajuizada ação de Execução de Título
Extrajudicial por Springer Carrier Ltda, CNPJ nº 10.948.651/0001-61, para cobrança de R$265.753,91,
atualizado até 11/03/2011, representado pelo cheque nº 000316, c/c nº 120300-2, banco 237. Encontrando-se
os executados em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO para que, no prazo de 03 dias, pague o
débito atualizado, quando então, a verba honorária que foi fixada em 10% sobre o valor do débito será reduzida
pela metade, ou em 15 dias embargue ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 06 (seis) parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob
pena de prosseguimento da execução. Ficam as executadas, por fim, advertidas que em caso de revelia ser-
lheás nomeado curador especial, por força do art. 257, IV 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 25 de outubro de 2017. 01 e 02/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010408-62.2016.8.26.0005 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(o) LUIS VANDERLEI C Q PECAS ME, CNPJ
01.174.797/0001-06, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por
parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: que é credor do executado na importância de R$ 190.397,73,
representado por Contrato de Abertura Crédito Bancário nº. 2161706211 firmado em 21/08/2006, onde o
requerido passou a utilizar principalmente os limites de créditos colocados à disposição, deixando de arcar
com as suas obrigação de pagar os débitos pendentes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
16 de novembro de 2017 01 e 02/03

EDITAL DE CITAÇÃOProcesso Digital nº:1068751-28.2014.8.26.0100Classe: Assunto:Procedimento Comum
- Protesto Indevido de TítuloRequerente:BETO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDARequerido:RUBENS JOSÉ
ALVES e outrosEDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 1068751-28.2014.8.26.0100O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares
Miranda, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) R J ALVES DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - EPP,
CNPJ 08.396.299/0001-57 e RUBENS JOSÉ ALVES, CNPJ 17.757.697/0001-42, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum (ANULATÓRIA DE TÍTULOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA) por parte de BETO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA,
objetivando ao final, decorrido os trâmites legais, que o MM. Juiz declare que a autora não possui qualquer
débito junto ao produtor requerido com a consequente NULIDADE dos títulos de nº 80, 82, 83, 84 e 86, bem
como condene os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado
pelo M.M. Juiz na forma legal, requerendo-se, ainda, a confirmação da antecipação da tutela, com o
cancelamento definitivo dos protestos. Encontrando-se o réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus
serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de
fevereiro de 2018. 01 e 02/03

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0003508-21.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Cumprimento de
Sentença - Condomínio Exeqüente: Sociedade Melhoramentos Chácara Flora Executado: Brasil Business-
eventos S/c Ltda EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003508-21.2018.8.26.0002
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 BRASIL BUSINESS-EVENTOS S/C LTDA, (CNPJ/
MF n° 69.100.543/0001-87) que SOCIEDADE MELHORAMENTOS CHÁCARA FLORA, lhe ajuizou uma
AÇÃO DE COBRANÇA ora em fase de Cumprimento de Sentença, referente ao pagamento das cotas
mensais do lote: 1092-16. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue o pagamento do débito de R$ 307.054,89, devidamente corrigido,
no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será acrescida
a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo NCPC, art. 513
e § 2º IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 14 de fevereiro de 2018. 01 e 02/03

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0010918-30.2018.8.26.0100. A Dra. Priscilla Bittar Neves
Netto, Juíza de Direito da 32ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a Royalle do Brasil Empreendimentos e
Participações Ltda (CNPJ: 11.996.079/0001-79) que Condomínio Cult, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA
ora em fase de Cumprimento de Sentença, referente ao não pagamento das despesas condominiais do
Apartamento B-206 situado na Rua Adolfo Gordo, nº 52 – Campos Elíseos. Encontrando-se a executada em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue o pagamento do
débito de R$ 13.250,54, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que,
em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado
de 10%, nos termos do artigo NCPC, art. 513 e § 2º IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 20/02/18. 01 e 02/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030456-88.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SJ ARCONDICIONADO COMÉRCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA, CNPJ
13.927.861/0001-61, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Copagaz Distribuidora
de Gás S/A, alegando em síntese: declarar inexigível débito e rescindir contrato com pedido liminar de Sustação de
Protesto, objetivando a antecipação dos efeitos da tutela, com relação ao protesto protocolado sob nº 0886, em 07/
10/2015, no valor de R$2.399,11. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de fevereiro de 2018.

                       JORNAL “ O DIA ”    28 / 02   +  01 / 03 / 2018

(28/02 e 01/03)

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0034376-16.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni
Valdez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CASA DE CARNES NEBRASKA LTDA ME, CNPJ 08.899.859/0001-96,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Fundo de Recupração de Ativos
Fundo de Investimento em Diretos Creditórios não Padroniozado. 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, a fluir do prazo supra, pague a quantia de R$ 71.142,71 (em 01/10/2017), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

                    JORNAL ‘ O DIA ’    28 / 02  +  01 / 03 / 2018

(28/02 e 01/03)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1016224-82.2013.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciane Cristina Rodrigues Gadelho,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LIMA & DAVELLI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME, CNPJ 08.698.928/0001-01,
na pessoa de seu representante legal, LEANDRO HENRIQUE DE LIMA, CPF n° 264.948.218-47 e REGIANE DIAS
DAVELLI, CPF n° 148.386.338-74, que lhe foram proposta uma ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por
parte de BANCO ITAU S/A., CNPJ n° 60.701.190/0001-04, objetivando a quantia de R$ 46.391,82 (novembro de 2013)
representada pelo Contrato de Empréstimo da Cédula de Crédito Bancário nº 048002823-2. Encontrando-se os executados
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO dos mesmos, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem o 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 (seis) 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 as quantias bloqueadas judicialmente de R$
1.970,74 e R$ 9,30. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 11 de janeiro de 2018.

                          JORNAL “ O DIA ’   28 / 02   +   01 / 03 / 2018

(28/02 e 01/03)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  27/
02/2018, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1D49B -  CONTRATO: 102384023695-0 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 0238 AV PAULISTA
ENDERECO DO IMÓVEL:AVENIDA JAGUARE, Nº 247, APARTAMENTO 53, 5º ANDAR,
BLOCO II, EDIFICIO ERIC, CONJUNTO RESIDENCIAL MIRANTE DO BUTANTA,
13º SUBDISTRITO BUTANTA, SAO PAULO/SP. CABENDO-LHE O DIREITO A
GARAGEM ACESSORIA Nº F-46, LOCALIZADA NO 3º ANDAR DO EDIFICIO MIRENA.

ADRIANA TAVARES DA SILVA, BRASILEIRO(A), BANCARIA, CPF: 05289087826, CI:
16.288.952 SOLTEIRO(A)   e cônjuge, se casado(a) estiver.

BANCO BONSUCESSO S/A
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA  ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

27 - 28/02 - 01/03/2018

MONTANA QUÍMICA S.A. - CNPJ nº 60.884.459/0001-27 - NIRE nº 35.300.056.442
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira 
convocação, no dia 8 de março de 2018, às 9:00 horas, no auditório da sede da Companhia, localizada na Rua Ptolomeu, nº 
674, Capela do Socorro, São Paulo, SP, a fi m de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e aprovação 
do Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Relatório de Administração do exercício encerrado em 31.12.2017; 2) 
Destinação dos resultados do exercício encerrado em 31.12.2017; e 3) Outros assuntos de interesse da Companhia. São 
Paulo, 27 de fevereiro de 2018. Andreas Gaudenz de Salis - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1049962-15.2013.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Madeira
Dezem, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SHEILA CRISTINA FERREIRA OLIVEIRA - EPP, CNPJ
09.625.558/0001-37, Avenida Brasil, 698, Centro, CEP 08585-100, Foz do Iguacu - PR, que lhe foi proposta
uma ação de Monitória por parte de BANCO DO BRASIL S.A na pessoa de seu representante legal e a,
Samira Charif Saleh, RNE W222164B/CGPIDIREXDPF, CPF 090.981.268-39, que lhes foi proposta uma
ação Monitória por parte de Banco do Brasil S/A, objetivando a cobrança de R$ 211.108,76 (30/04/2013),
referente ao Contrato Para Desconto de Cheques nº 049.028.912, firmado em 01/02/2012. 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, pague
a quantia atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da
causa, ou apresente embargos monitório. Caso não seja efetuado o pagamento ou apresentado embargos
monitórios, constituirse-á de pleno direito o título executivo judicial. Não sendo apresentado embargos monitórios
à 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.. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de fevereiro
de 2018. 01 e 02/03

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº: 0222979-80.2011.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento Sumário
- Prestação de Serviços Requerente: Serviço Social do Comércio - Sesc Requerido: Barduzzi Serviços de
Limpeza e Manutenção Industrial Ltda EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº
0222979-80.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). Marcos Duque Gadelho Júnior, na forma da Lei, etc. Faz saber à Barduzzi Serviços de
Limpeza e Manutenção Industrial Ltda (CNPJ 74.237.256/0001-53) que Serviço Social do Comércio – SESC
lhe ajuizou uma AÇÃO DE REGRESSO, objetivando que a ré seja JULGADO INTEGRALMENTE
PROCEDENTE para condenar a Ré ao pagamento da quantia de R$ 2.601,45, equivalente às despesas
relativas à supracitada Reclamação Trabalhista, já considerando a importância correspondente às retenções
mensais em posse do Sesc, que deverá ser atualizada e acrescida dos juros legais contados da data do efetivo
desembolso, além da consequente condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência. Estando a ré em
lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
conteste o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial.. 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 07 de fevereiro de 2018. 01 e 02/03

EDITAL DE CITAÇÃO Processo nº: 0029901-53.2013.8.26.0100 Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião
Extraordinária Requerente: Claudemir Aparecido Uliana e outro EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20
DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0029901-53.2013.8.26.0100 (USUC 500)
O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Lazaro
da Silva, Ana Maria da Silva, Nilo dos Santos Rocha Júnior, Rosângela de Oliveira Canas Rocha, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Claudemir Aparecido Uliana, Tatiane de Oliveira Uliana, ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Cinco de Outubro, nº 40
Americanopolis 40º Subdistrito Jabaquara - São Paulo SP, com área de 175,00 m², contribuinte nº 091.345.0013-
8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 19 de
fevereiro de 2018. 01 e 02/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 1013233-
48.2017.8.26.0003 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Exeqüente: Associação de Condôminos do Empreendimento Central Park Jabaquara Executado: Gilberto
Ferreira de Souza EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1013233-48.2017.8.26.0003
A MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dra.
Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GILBERTO FERREIRA
DE SOUZA, Brasileiro, dos Buritis, 925, Apto. 93 Bloco Ii, Vila Parque Jabaquara, CEP 04321-001, São Paulo
- SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, que a Associação de Condôminos
do Empreendimento Central Park Jabaquara - Torres I e II lhe ajuizou uma ação cobrança ora em fase de
Cumprimento de Sentença, referente ao débito condominial do imóvel situado na Rua dos Buritis 925, bloco
II, apto 93, Jabaquara. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue o pagamento do débito de R$ 23.166,74, devidamente corrigido,
no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será acrescida
a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo NCPC, art. 513
e § 2º IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 16 de fevereiro de 2018. 01 e 02/03

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1016254-03.2015.8.26.0003 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Duplicata Exeqüente: Manetoni Distribuidora de Produtos Siderurgicos, Importação e Exportação
Ltda Executado: TCL Construtora Ltda ME EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº
1016254-03.2015.8.26.0003 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr. Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER à TCL CONSTRUTORA LTDA
ME, CNPJ 02.195.692/0001-04, Rua Freire Farto, 883, SALA 12, Jabaquara, CEP 04343-120, São Paulo -
SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Manetoni Distribuidora de
Produtos Siderurgicos, Importação e Exportação Ltda, alegando em síntese: pagar a importância de R$
21.144,56 (CPC, art. 652, caput), sob pena de penhora (§ 1º) mais honorários advocatícios em 10% sobre o
total devido (CPC, art. 652- A). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de fevereiro de
2018. 01 e 02/03

Infraestrutura Investimentos e Participações II S.A. 
CNPJ/MF nº 27.059.465/0001-74 - NIRE 35.30050093-8 

Companhia Fechada 
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 09 de Janeiro de 2018 

1. Data, Horário e Local: Realizada em 09 de janeiro de 2018, às 09h00, na sede social da Infraestrutura Investimentos e Participações II S.A. 
(“Companhia”), localizada na Cidade de Marília, Estado de São Paulo, na Avenida das Esmeraldas, n° 3895, Praça Central, Torre Nova York, 
sala 210-B, CEP 17516-000. 2. Presença: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: 
Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Márcia Maria Ferraresi e o Sr. Davi Carvalho Mota, como secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) determinação do voto da Companhia, nos termos do inciso (xx) do artigo 9º do estatuto social da Companhia, na assembleia geral 
extraordinária de acionistas da Entrevias Concessionária de Rodovias S.A. (“Emissora”) a ser realizada a fim de apreciar e deliberar sobre  
(a) a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional real, em série única, 
da Emissora (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), para distribuição pública com esforços restritos (“Oferta”), em regime de garantia 
firme, nos termos da Instrução CVM nº 476, emitida pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 16 de janeiro de 2009, conforme alterada 
(“Instrução CVM 476”), sendo que os projetos de investimento, que serão descritos nos documentos da Oferta, foram considerados como 
prioritários pelo Ministério dos Transportes, nos termos da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada (“Lei n° 12.431”), por meio 
de Portaria específica, emitida por referido Ministério, para fins do disposto na Lei n° 12.431, (b) a outorga da cessão fiduciária de determinados 
direitos creditórios e dos direitos detidos pela Emissora sobre determinadas contas de sua titularidade em favor dos Debenturistas (conforme 
definidos abaixo), e (c) autorizar a Diretoria da Emissora, bem como os procuradores constituídos pela Emissora, a adotar todos e quaisquer 
atos necessários à implementação da Oferta e da Emissão, incluindo a celebração de Escritura de Emissão (conforme definido abaixo),  
de contrato de distribuição das Debêntures, da Alienação Fiduciária (conforme definida abaixo), da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios 
(conforme definido abaixo) e de todos os demais contratos e aditamentos a tais instrumentos ou documentos que deles derivem, a outorga de 
procurações para o agente fiduciário das Debêntures (”Agente Fiduciário”) no âmbito da Emissão, bem como ratificar todos e quaisquer atos 
até então adotados pela Diretoria da Emissora para a implementação da Oferta e Emissão; (ii) a outorga da alienação fiduciária da totalidade 
das ações de titularidade da Companhia representativas do capital social da Emissora em favor dos Debenturistas (conforme definido abaixo); 
e (iii) a autorização à Diretoria da Companhia, bem como aos procuradores constituídos pela Companhia, para celebração dos respectivos 
documentos e tomada de providências necessárias à implementação da Emissão e da Oferta e à constituição das garantias mencionadas nos 
itens acima para garantir as obrigações principais e acessórias, presentes e futuras da Emissora oriundas das Debêntures. 5. Deliberações: 
Por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições ou ressalvas, após debates e discussões, os membros do Conselho de Administração 
da Companhia resolveram: 5.1 Aprovar a manifestação de voto favorável da Companhia na assembleia geral extraordinária de acionistas da 
Emissora a ser realizada a fim de apreciar e deliberar sobre: (a) a Emissão das Debêntures e a Oferta, nos termos a serem descritos em 
instrumento particular de escritura da segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real,  
com garantia adicional real, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, da Entrevias Concessionária de Rodovias S.A.,  
a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário (“Escritura de Emissão”), com as principais características abaixo descritas:  
(i) Valor Nominal Unitário e Valor da Emissão. O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (um mil reais), na Data de 
Emissão (conforme definida abaixo) (“Valor Nominal Unitário”) e o valor da Emissão será de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), na Data 
de Emissão (conforme definida abaixo) (“Valor Total da Emissão”). (ii) Quantidade de Debêntures e Número de Séries. Serão emitidas 
1.000.000 (um milhão) de Debêntures, em série única. (iii) Data de Emissão, Prazo e Data de Vencimento. Para todos os efeitos legais, a 
data de emissão das Debêntures será definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”). Ressalvadas as hipóteses de liquidação 
antecipada em razão do resgate antecipado da totalidade das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das 
Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, o prazo de vencimento das Debêntures será de 154 (cento e cinquenta e quatro) meses, 
contados da Data de Emissão. (iv) Tipo, Conversibilidade, Permutabilidade, Espécie e Forma. As Debêntures serão simples, não 
conversíveis em ações da Emissora, e não serão permutáveis em ações de emissão de outra sociedade, da espécie com garantia real, 
conforme a garantia real a ser prestada pela Emissora nos termos do item (v) abaixo, e contarão, ainda, com a garantia real adicional prestada 
pela Companhia, nos termos do item (v) abaixo. (v) Garantias. Como garantia do fiel, pontual e integral pagamento do Valor Total da Emissão 
na Data de Emissão, acrescido da Atualização Monetária, dos Juros Remuneratórios e dos Encargos Moratórios, conforme definidos abaixo, 
aplicáveis, bem como das demais obrigações pecuniárias, principais ou acessórias, presentes e/ou futuras, previstas na Escritura de Emissão, 
incluindo, sem limitação, os honorários do Agente Fiduciário, qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrida pelo Agente Fiduciário 
diretamente em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos 
direitos dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”) e prerrogativas decorrentes das Debêntures e/ou da Escritura de Emissão, incluindo, 
mas não se limitando, aos honorários de sucumbência arbitrados em juízo e despesas advocatícias e/ou, quando houver, verbas indenizatórias 
devidas pela Emissora e dos demais documentos da Emissão (“Obrigações Garantidas”), a Emissora e a Companhia se comprometerão a 
outorgar as seguintes garantias: (i) Alienação Fiduciária (conforme definida abaixo), pela Companhia; (ii) cessão fiduciária, pela Emissora, 
(ii.a) de todos os direitos creditórios principais e acessórios, presentes e futuros, decorrentes da, relacionados à e/ou emergentes da 
Concessão (conforme definida abaixo), conforme contemplados no Contrato ARTESP nº 0352/ARTESP/2017, celebrado em 6 de junho de 
2017, entre a Emissora e o Estado de São Paulo, por intermédio da ARTESP, a que a Emissora faz jus, incluindo direitos creditórios, receitas 
e recebíveis decorrentes de direitos indenizatórios, da cobrança de pedágio, dos contratos de receita acessória e das apólices de seguro 
relacionadas à Concessão, conforme definida abaixo (aí excluídas as receitas correspondentes aos descontos decorrentes do coeficiente de 
desempenho e execução e os valores relativos à taxa de fiscalização e outorga variável) (“Recebíveis”) e (ii.b) de todos os direitos creditórios 
de titularidade da Emissora decorrentes da, relacionados à e/ou emergentes da titularidade, pela Emissora, das contas cedidas aos 
Debenturistas, por onde circularão todos os Recebíveis, incluindo as respectivas aplicações financeiras mantidas nas e/ou vinculadas às 
contas cedidas (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”); e (iii) de outros contratos e documentos, incluindo a outorga de procurações para 
o Agente Fiduciário, no âmbito da Emissão e de contratos de garantia relacionados nos termos ora aprovados. (vi) Destinação dos Recursos: 
Os recursos obtidos pela Emissora serão destinados para o cumprimento de obrigações da exploração, mediante concessão onerosa, do 
sistema rodoviário constituído pelos segmentos rodoviários e acessos que compõe o Lote Florínea-Igarapava, também referido como Lote 
Centro-Oeste Paulista, inclusive para o pagmento da 2ª (segunda) parcela da outorga fixa, nos termos do Edital de Concorrência Pública 
Internacional nº 03/2016 da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado de São Paulo - ARTESP, concessionado em 06 
de junho de 2017 (“Concessão”) pela Emissora. (vii) Regime de Colocação. A Oferta será realizada nos termos da Instrução CVM 476, sob 
o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures, com a intermediação de instituições integrantes do sistema de 
distribuição de valores mobiliários. (viii) Forma e Preço de Subscrição e de Integralização. A integralização das Debêntures será à vista, em 
moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo Valor Nominal Unitário, sendo que será possível a integralização com ágio ou deságio. 
(ix) Atualização Monetária e Juros Remuneratórios. O Valor Nominal Unitário das Debêntures será atualizado monetariamente pela 
variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, a partir da Primeira Data de Subscrição e Integralização, calculada de forma pro rata temporis por dias úteis, decorridos até a 
integral liquidação das Debêntures, sendo o produto da atualização incorporado automaticamente ao Valor Nominal Unitário das Debêntures 
em cada Período de Atualização (“Atualização Monetária”). Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures, devidamente atualizado de acordo 
com este item (xv), incidirão juros prefixados, correspondentes à maior taxa entre: (i) 8,25% (oito inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) 
ao ano; ou (ii) a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026, com vencimento em 15 de agosto de 2026, conforme 
apurado no dia útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Coleta de Intenções, acrescida exponencialmente de um 
spread máximo equivalente a 3,25% (três inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano; em qualquer dos casos, calculados de forma 
exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis, conforme definidos abaixo, decorridos, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias 
úteis, conforme definidos abaixo, desde a Primeira Data de Subscrição e Integralização ou desde a última Data de Pagamento dos Juros 
Remuneratórios, conforme definida abaixo, conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento (“Juros Remuneratórios”). Fica, desde já, 
aprovada a celebração de aditamento à Escritura de Emissão para refletir o resultado do Procedimento de Coleta de Intenções, de modo a 
especificar e definir a taxa final dos Juros Remuneratórios. (x) Pagamento dos Juros Remuneratórios. Sem prejuízo das disposições 
aplicáveis aos pagamentos em decorrência de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado da totalidade das Debêntures ou de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, o pagamento dos Juros 
Remuneratórios será realizado anualmente, a partir de dezembro de 2018, inclusive, sendo cada data de pagamento, uma “Data de Pagamento 
dos Juros Remuneratórios”. Farão jus aos pagamentos das Debêntures aqueles que forem Debenturistas no Dia Útil imediatamente anterior 
a cada data de pagamento das Debêntures. (xi) Amortização do Valor Nominal das Debêntures. Sem prejuízo das disposições aplicáveis 
aos pagamentos em decorrência de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado da totalidade das Debêntures ou de vencimento 
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário atualizado das 
Debêntures será amortizado anualmente, a partir de dezembro de 2018, inclusive, sendo cada data de pagamento, uma “Data de Pagamento 
de Amortização”. (xii) Encargos Moratórios. Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Emissora aos 
Debenturistas, adicionalmente ao pagamento da Atualização Monetária e dos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde a 
Primeira Data de Subscrição e Integralização ou desde a última Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios, conforme aplicável, até a data 
do efetivo pagamento, sobre todos e quaisquer valores devidos em atraso, incidirão, independentemente de aviso, notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, (i) multa moratória, não compensatória, de 2%, e (ii) juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata temporis desde 
a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, ambos calculados sobre o montante devido e não pago (“Encargos Moratórios”). 
(xiii) Vencimento Antecipado. O Agente Fiduciário poderá declarar antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis, observados os 
prazos a serem previstos na Escritura de Emissão, todas as obrigações objeto da Escritura de Emissão e exigir pagamento, no prazo de 1 (um) 
Dia Útil, pela Emissora, do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Atualização Monetária, dos Juros Remuneratórios, calculados 
pro rata temporis desde a Primeira Data de Subscrição e Integralização ou a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente 
anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo, quando for o caso, da cobrança dos Encargos Moratórios, se houver, 
e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora, na ocorrência de qualquer um dos eventos de vencimento antecipado 
automáticos e não automáticos a serem negociados pela Diretoria da Emissora e previstos na Escritura de Emissão. (xiv) As demais 
características da Emissão e da Oferta constarão da Escritura de Emissão e dos prospectos preliminar e definitivo da Oferta, incluindo os 
formulários de referência a eles incorporados por referência, a serem elaborados pela Emissora em conformidade com a Instrução CVM 480. 
(b) a outorga, pela Emissora, de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, 
em garantia às Obrigações Garantidas; e (c) a autorização para a Diretoria da Emissora, bem como aos procuradores constituídos pela 
Emissora, a praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários à execução das deliberações ora 
aprovadas. 5.2 Aprovar a outorga, pela Companhia, da alienação fiduciária da totalidade das ações, presentes e futuras, de sua titularidade 
detidas e que venham a ser detidas pela Companhia no capital social da Emissora, incluindo todos os direitos e ativos relacionados às tais 
ações (“Alienação Fiduciária”) em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário. 5.3 Adicionalmente, autorizar a Diretoria da 
Companhia, bem como os procuradores constituídos pela Companhia, a celebrar todos os documentos e instrumentos contratuais necessários 
e relativos à prestação das garantias descritas nos itens acima, tais como contratos de garantia, seus aditamentos, procurações, notificações 
e quaisquer outros documentos relacionados com a Emissão das Debêntures e a Oferta nos termos ora aprovados. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, a reunião do conselho de administração foi encerrada, sendo dela lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, 
foi assinada por todos os presentes. Marília, 09 de janeiro de 2018. Sra. Márcia Maria Ferraresi, Presidente da mesa e Sr. Davi Carvalho  
Mota, Secretário. Conselheiros: (1) Felipe Andrade Pinto; (2) Márcia Maria Ferraresi; (3) Davi Carvalho Mota; (4) David Casimiro Moreira; e 
(5) Bruno Pessoa Serapião. Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado em livro próprio. Sra. Márcia Maria Ferraresi - Presidente; 
Sr. Davi Carvalho Mota - Secretário. 

CIM – Companhia de Infraestrutura em Mobilidade

CNPJ/MF nº 29.206.359/0001-00 - NIRE nº 3530051102-6

Companhia Fechada 

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos os Senhores Acionistas da CIM - Companhia de Infraestrutura em Mobilidade 

(“Companhia”) que se encontram disponíveis na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de 

São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 3, Vila Olímpia, os documentos 

referidos no Artigo 133 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976, relativos ao exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 2017. São Paulo/SP, 28 de fevereiro de 2018. Leonardo Couto Vianna - Diretor 

Presidente, Ana Luiza Borges Martins - Diretora.

ILA - Infraestrutura Latinoamericana S.A.

CNPJ/MF nº 29.206.383/0001-30 - NIRE nº 35300511000

Companhia Fechada

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos os Senhores Acionistas da ILA - Infraestrutura Latinoamericana S.A. (“Companhia”) 

que se encontram disponíveis na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de São Paulo, na 

Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, sala 2, Vila Olímpia, CEP 04551-06, os documentos 

referidos no Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 2017. São Paulo/SP, 28 de fevereiro de 2018.  - Diretor Presidente, João Daniel 

Marques da Silva - Diretor.

SPI - Sociedade Paulista de Infraestrutura S.A.

CNPJ/MF nº 29.209.677/0001-16 - NIRE nº 3530051103-4 

Companhia Fechada

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos os Senhores Acionistas da SPI - Sociedade Paulista de Infraestrutura S.A. 

(“Companhia”) que se encontram disponíveis na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de 

São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº222, 4º Andar, Bloco B, Sala 01, os documentos referidos 

no Artigo 133 da Lei nº. 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2017. São Paulo/SP, 28 de fevereiro de 2018. Italo Roppa - Diretor Presidente, Christiano Aquilles 

Gramlich das Neves - Diretor.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ/MF Nº. 09.367.702/0001-82 - NIRE Nº. 35300352858 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 10 de janeiro de 2018, às 11h00, na sede da Companhia, localizada na Avenida Chedid 
Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas 
as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das 
acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no 
“Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram 
dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 
da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Arthur Piotto Filho e o Sr. Fernando Guariento Barreto, 
como secretário. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a prorrogação do prazo para integralização do capital social 
subscrito da sua controlada direta Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. (“MSVIA”). 6. DELIBERAÇÕES: 
As Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a 
lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; e 6.2. Aprovar o 
aprovaram a prorrogação do prazo para integralização do saldo do capital social subscrito da MSVIA, cujo aumento 
foi deliberado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 20/09/17, às 12h00, passando o novo 
prazo de integralização a vigorar até 05/03/18, tudo conforme termos e condições aprovados nesta assembleia. 
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que 
lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 10 de janeiro de 2018. Assinaturas: Arthur 
Piotto Filho, Presidente da Mesa e Fernando Guariento Barreto, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelos Srs. Italo 
Roppa e Paulo Yukio Fukuzaki; e (2) CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, pelo 
Sr. Wagner Gudson Marques. Certifi co que a presente é cópia fi el do original, lavrado no livro de Registro de Atas de 
Assembleias Gerais nº. 05, às folhas 167 e 168. Arthur Piotto Filho - Presidente da Mesa, Fernando Guariento Barreto - 

Secretário. JUCESP nº 98.352/18-0 em 23/02/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0002677- 14.2011.8.26.0100 
(USUC 49) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro 
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Julia de Assis, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Antônio Santiago de Jesus e Maria Laura Medeiros de Jesus, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Guiomar Branco da Silva, nº 345 - Vila Marari - 29º Subdistrito Santo 
Amaro - São Paulo - SP, com área de 143,99 m², contribuinte nº 120.402.0379-5, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                  [1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0055701-44.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da 
Lei, etc. Intimação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0055701-44.2017.8.26.0100. O Dr. Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, 
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Justo Pretuz Neto CPF 094.563.588-52, que Nérope Midlej 
Martineli Bulgareli requereu o cumprimento da sentença proferida, para receber a quantia de R$251.856,16 
(julho/2017). Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, 
pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa  e 
honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, §1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias 
para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação (art.525 do CPC). Será o edital, 
afixado e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de fevereiro de 2018.         [1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº 0060808- 11.2013.8.26.0100 
(USUC 1151) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro 
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, 
que Elias Cirilo de Souza e Joelma Maria de Moraes, ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio 
sobre o imóvel localizado na Rua Areia do Rosario, nº 258 - Jardim Aliança - 22º Subdistrito Tucuruvi - São Paulo - SP, com 
área de 82,89 m², contribuinte nº 066.092.0027-0 em área maior, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                           [1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0070023-97.2002.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a Alexandre Gonçalves Mazzini e V. M. (menor representado por Josefa de Paiva Silva), que nos autos da ação 
comum, ajuizada pelo Condomínio Residencial Costa Amalfitana, foram habilitados para sucederem o réu falecido, Fernando 
Mazzini, com fundamento no artigo 687 do CPC, condenando-os ao pagamento de R$13.445,73(dez/12), referente a cotas 
condominiais vencidas sobre unidade integrante do condomínio autor, devidamente corrigido e acrescido das custas e despesas 
processuais, e honorários advocatícios. Estando os réus em lugar incerto, expede-se edital de citação, para que em 15 dias, a 
fluir do prazo supra, contestem a ação, sob pena de serem aceitos os fatos como verdadeiros. Não sendo contestada a ação, os 
réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2017.                  [1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001537-49.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro 
Cabrini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Regina Aparecida Moreira Dias CPF 21.635.603/0001-30, que Paulo 
Szymonowicz ajuizou ação de execução, para cobrança de R$3.122,22(fev/16), referente ao cheque 850002, Banco do 
Brasil. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o 
débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo, 
nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob 
pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para 
garantia da execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital por extrato afixado e publicado 
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de dezembro de 2017.                      [1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002148-84.2016.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCOS FERREIRA CASTRO PIZZO, RG 22.612.839-8, CPF 205.427.538-71, e DANIELA 
DAHER KURY PIZZO, Brasileiro, Casada, Empresária, RG: 29.725.338-4, CPF 220.490.498-89, que lhes foi proposta uma ação 
de Procedimento Sumário por parte de Residencial Karina, objetivando a cobrança de R$ 37.485,76 (fev/2016), referente a 
débitos condominiais da unidade 161, integrante do condomínio autor, referente ao período de 04/2015 a 02/2016, devidamente 
corrigido e acrescido das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
15(QUINZE) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os 
réus serão considerado revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de janeiro de 2018.                        [1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010635-43.2016.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana Dalla Bernardina, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a CONDUAÇO DISTRIBUIDORA DE TUBOS DE AÇO LTDA, CNPJ 96.327.390/0001-88, na pessoa de seu 
representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por 
parte de Conceição da Natividade Pontes Figueiredo, para cobrança de R$ 15.907,20 (jul/2016), referente à locação do 
imóvel localizado na Rua Soldado Dionisio Chagas, 170, casa 01 e casa 02. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de fevereiro de 2018.                         [1,2] 

1ª Vara Cível de Pinheiros/SP. 1º Ofício Cível Citação. Prazo 20 dias Proc. 1012663-81.2016.8.26.0008 O Dr. Paulo Henrique 
Ribeiro Garcia, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Pinheiros/SP. Faz saber a My Decor Móveis e Decorações Ltda. CNPJ 
15.515.580/0001-27 e Ronaldo Lopes de Almeida CPF 264.987.888- 60, que Carlos Eduardo Paixão, Elisabete da Paixão 
Fernandes, Valquiria da Paixão Mariano, Marinha Ana da Paixão, Maria Nabas da Paixão, Bruno Caio Fernandes e Wilson 
Mariano Júnior ajuizaram ação execução, objetivando R$ 279.263,72 (set/2016), referente à locação do imóvel à Rua 
Eleonora Cintra 348, Bairro Anália Franco, São Paulo/SP. Estando os executados em lugar incerto, expede-se edital, para que 
em 3 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou 
apresentem embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 
06 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens, nomeando-se 
curador especial em caso de revelia. Será o edital por extrato afixado e publicado na forma da lei.                                             [1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1013197-62.2015.8.26.0007 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara Cível, do 
Foro Regional VII-Itaquera,Estado de São Paulo,Dr(a).Alessander Marcondes França Ramos,na forma da Lei,etc. FAZ SABER 
a(o) MOIZES ISIDIO DE OLIVEIRA SILVA,Solteiro,Empresário, RG 4699161, CPF 024.980.634-71, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum - Regressiva de Cobrança por parte de Fernando Tavares do Rego e outros, objetivando receber dos 
requeridos o valor de R$19.080,00,a título de ressarcimento pelo aluguel e outras despesas decorrentes do contrato de loca-
ção de imóvel firmado entre as partes. O patrono do autor requerendo a procedência total da ação com a condenação da ré ao 
pagamento das custas e despesas processuais devidamente atualizadas.Dando-se à causa o valor de R$ *.Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido,foi determinada a sua CITAÇÃO,por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de novembro de 2017.              [1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1072175-10.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. Faz saber aos 
Espólios de Geraldo Agosti, e Maria Helena da Silva Agosti, por seu inventariante Ricardo da Silva Agosti CPF 042.292.578-
05, que Condomínio Edifício Centro Empresarial Paulista ajuizou ação execução, para cobrança de R$8.393,32 (jul/16), 
referente a cotas condominiais do conjunto 45, 4° andar do condomínio autor, que será devidamente corrigido. Estando o 
executado em lugar incerto, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os 
honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do 
débito e solicitar o parcelamento do saldo em 06 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de 
penhora e avaliação de bens, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital por extrato afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de fevereiro de 2018.                                  [1,2] 

7ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - SÃO PAULO/SP -
EDITAL de NOTIFICAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1062848-10.2017.8.26.0002.
A Dra. ADRIANA BORGES DE CARVALHO, MMª Juíza de Direito da 7ª Vara
Cível do Foro Regional II - Santo Amaro, Comarca da Capital do Estado de São
Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a ORIVALDO SANTOS DA SILVA (RG
28.118.358-2; CPF 191.887.358-50), que COMERCIAL E IMOBILIÁRIA CAMPO
LIMPO LTDA. lhe ajuizou uma INTERPELAÇÃO para que, no prazo de 30 dias,
a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito de R$ 38.719,44
(novembro/2017) a ser atualizado e acrescido das cominações legais e
contratuais, em razão da aquisição do imóvel consistente do lote 13-A da quadra
R do loteamento denominado Horto do Ypê, zona urbana, no 29º Subdistrito - Santo
Amaro, nesta Capital, com a área de 126,325m², SOB PENA de ficar CONSTITUÍDO
em MORA e SUJEITAR-SE aos EFEITOS da RESCISÃO do CONTRATO firmado em
21.08.1996 e RESPECTIVOS ADITAMENTOS, cumulada com REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. Estando o reqdo. em lugar incerto e não sabido, foi deferida a
NOTIFICAÇÃO por EDITAL, bem como de sua esposa, se casado for, eventu-
ais herdeiros ou sucessores, em virtude do que, expede-se o presente, com o
prazo de 20 dias, o qual será afixado e publicado na forma da lei.

28/02   e  01/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032335-61.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Glaucia Lacerda Mansutti, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ANUNCICLASS PUBLICAÇÕES LTDA ME, CNPJ 10.803.548/0001-23, representada pelo sócio
márcio de Almeida Santos (CPF: 323.932.608-71), que a Hello Brazil Telecomunicações Ltda, lhe propôs ação
Procedimento Comum, objetivando a cobrança de duplicatas, no valor de R$ 11.026,63. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

                      JORNAL “ O DIA ’   28 / 02  +  01 / 03 / 2018

(28/02 e 01/03)

Processo 1007803-52.2016.8.26.0100 - Procedimento Comum - Contratos Bancários - HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo -
EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1007803-52.2016.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum - Contratos
Bancários. Requerente: HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo. Requerido: Allan dos Santos Fonseca. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007803-52.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALLAN DOS SANTOS FONSECA,
Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 56078598, CPF 103.331.364-54, A, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
por parte de HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo, objetivando o recebimento da quantia de R$ 59.379,15 (janeiro de 2016),
representada pelo Contrato de Crédito Parcelado Giro Fácil - Pré - Premier-Price n° 0414-12265-21. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de fevereiro de 2018.

                          JORNAL ‘ O DIA ”   28 / 02   +  01 / 03 / 2018

(28/02 e 01/03)

1º Ofício Cível do Forum Regional II - Santo Amaro- SP. Foro Regional II - Santo Amaro - Comarca de São Paulo
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001912-02.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LEANDRO TADEU BERNARDO, CPF 353.747.518-75, que a ação de Cobrança,
de Procedimento Comum, ajuizada por Fundação Armando Álvares Penteado, foi julgada procedente, condenando-
o ao pagamento da quantia de R$ 11.759,07 (janeiro de 2018). Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida
a sua 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 apresente impugnação e
expedição de mandado de penhora e avaliação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

                        JORNAL “ O DIA ”    28 / 02   +   01 / 03 / 2018

(28/02 e 01/03)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012613-32.2014.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Donizetti Eduardo Pretti (CPF. 059.474.448-28) e Rosimar Aparecida Ferreira Pretti
(CPF. 183.146.338-52), que Banco do Brasil S/A lhes ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando
a quantia de R$ 206.508,10 (setembro de 2014), decorrente do Instrumento Particular - Termo de Adesão ao
Regulamento do Cartão BNDES n° 342.404.265. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam contestação, sob pena de presumirem-se como
verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados revéis, caso em
que será nomeado curador especial, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro
de 2017.

                        JORNAL “ O DIA ”    28 / 02  +  01 / 03 / 2018

(28/02 e 01/03)

Processo 1004168-63.2016.8.26.0100 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S/A - EDITAL
DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1004168-63.2016.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Contratos
Bancários. Exeqüente: BANCO BRADESCO S/A. Executado: Ali Taha Ismail e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1004168-63.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) ALI TAHA ISMAIL, Brasileiro, CPF 753.859.611-91, E
ALI TAHA ISMAIL, CNPJ 20.352.384/0001-19, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
BANCO BRADESCO S/A, objetivando a quantia de R$ 81.648,84 (março de 2016), representada pelo Instrumento Particular de
Confissão de Dívidas e Outras Avenças n° 009560417. 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 requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. DECORRIDOS os prazos
supra,Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26
de fevereiro de 2018.

                            JORNAL “ O DIA ”    28 / 02  +  01 / 03 / 2018

(28/02 e 01/03)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1037986-80.2014.8.26.0001/01. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SHIRLEY CARVALHO DA CRUZ, RG 18.385.466-4, CPF 114.061.388-00, que
o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por SESP - Sociedade Educacional São Paulo,
converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 24.457,46 (abril de
2016). Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após
o prazo de 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de janeiro de 2018.

                            JORNAL “ O DIA ”     01 e 02 / 03 / 2018

01 e 02/03

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0340434-
37.2009.8.26.0100 (USUC 1256). O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o)(s) Nelson Nobre de Paula Cruz ou Nelson Cruz, Hélio Batista Cardoso, Cleide Regina Mendes
da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Sebastião Justino Faleiros ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Bom Jesus Cantareira, nº 19 - Parque Residencial Cantareira
- Vila Rosa - Tremembé - 22º Subdistrito Tucuruvi - São Paulo - SP, com área de 130,57 m², contribuinte nº 128.211.0074-
3 em área maior, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

                                JORNAL “ O DIA ’     01 e 02 / 03 / 2018

01 e 02/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009625-47.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma
da Lei, etc. Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1009625-47.2014.8.26.0100. O Dr. Rodrigo
César Fernandes Marinho, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a RICARDO
JORGE LATKANI (CPF. 065.744.808-76), que Itaú Unibanco S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a
quantia de R$ 154.263,44 (março de 2014), representada pelo Contrato de Empréstimo da Cédula de Crédito
Bancário n° 079594301, agência 0064, conta n° 25610-0. 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 converter-se em penhora o arresto procedido sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 16.039,81, R$
10.481,93 e R$ 7.439,22. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 07 de dezembro de 2017.

                    JORNAL “ O DIA ”    01 e 02 / 03 / 2018

01 e 02/03

3258-1822


