Jornal O DIA SP

São Paulo, sexta-feira, 13 de abril de 2018

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Demonstrações
Financeiras

Citrovita Agro Industrial Ltda.
CNPJ/MF nº 57.074.106/0001-57

2017

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Outros ativos
Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos a recuperar
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Outros ativos
Investimentos
Imobilizado
Total do ativo

2017

2016

85
54.404
30.862
14.264
86
99.701

4
56.816
22.995
1.310
26.374
2.282
109.781

73.884
73.994
973
5.516
154.367
275
11.221
165.863
265.564

71.734
73.713
1.035
5.516
151.998
189
11.721
163.908
273.689

Luiz Marcelo Pinheiro Fins

2016

111
14
1.014
325
1.464

54
11
67
325
457

151
7.810
21.572
29.533
30.997

129
7.670
17.661
25.460
25.917

299.928
(65.838)
477
234.567
265.564
Contador
Sauro Bagnaresi Neto
CRC/SP 290296/O-4

299.928
(52.373)
217
247.772
273.689

Não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Partes relacionadas
Provisões
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Prejuízos acumulados
Ajustes de avaliação patrimonial
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido

Diretoria
Luiz Marcelo Pinheiro Fins

2017

Passivo
Circulante
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Tributos a recolher
Adiantamento de clientes

João Henrique Batista de Souza Schmidt

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
2017
2016
Despesas operacionais
Gerais e administrativas
(15.308) (25.446)
Outras despesas operacionais, líquidas
(938) (1.302)
(16.246) (26.748)
Prejuízo operacional antes das participações
societárias e do resultado financeiro
(16.246) (26.748)
Resultado de participações societárias
Equivalência patrimonial
(174)
(318)
(174)
(318)
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras
6.303 22.070
Despesas financeiras
(2.979) (1.414)
3.324 20.656
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (13.096) (6.410)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes
(538)
168
(25)
Diferidos
(13.466) (6.435)
Prejuízo do exercício
Quantidade média ponderada de quotas - milhares
299.928 299.928
Prejuízo básico e diluído por de mil quotas, em reais
(44,90) (21,46)

As demonstrações financeiras completas foram publicadas no Diário Oficial Estado de São Paulo em 13/04/2018

Votorantim Investimentos Latino-Americanos S.A.
CNPJ/MF nº 06.276.938/0001-15

Demonstrações
Financeiras

2017

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, compostas pelo Balanço patrimonial, Demonstração
do resultado, Demonstração do resultado abrangente, Demonstração das mutações do patrimônio líquido, Demonstração dos fluxos de caixa e notas explicativas. Queremos agradecer aos nossos cliente, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio e
cooperação e a confiança em nós depositada, e em especial aos nossos colaboradores, pelo empenho apresentado.
São Paulo, 13 de abril de 2018
A Diretoria.
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Imposto de renda e Contribuição social
Não circulante
Realizável a longo prazo
Imposto de renda e Contribuição social
Investimento
Total do ativo

2017

(Reapresentado)
2016

4
4
8

8
4
12

18.051
18.051
4.914.812
4.932.863
4.932.871

17.132
17.132
4.842.709
4.859.841
4.859.853

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Tributos a recolher
Dividendos a pagar
Não circulante
Partes relacionadas
Provisões
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Ágio em transações de capital
Prejuízos acumulados
Ajustes de avaliação patrimonial
Total do passivo e patrimônio líquido

(Reapresentado)
2016

12
29.739
29.751

34
29.739
29.773

105.118
551
105.669
135.420

105.122
512
105.634
135.407

3.813.675
(1.157.720)
(336.190)
2.477.686
4.797.451
4.932.871

3.813.675
(1.157.720)
(19.208)
2.087.699
4.724.446
4.859.853

Contador

Diretoria
Tito Botelho Martins Junior
Diretor Presidente

2017

Mario Antonio Bertoncini
Diretor Financeiro

Valdecir Aparecido Guardiano
Diretor

Paulo Cesar Santos
CRC 1PR024439/O “S” SP

2017
Despesas operacionais
Outras despesas operacionais, líquidas
Prejuízo operacional antes das participações
Resultado de participações societárias
Equivalência patrimonial
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro líquido antes do imposto de renda
Imposto de renda e contribuição social
Correntes
Lucro líquido do exercício
Quantidade média ponderada de ações - milhares
Lucro líquido básico e diluído por ação (em reais)

As demonstrações financeiras completas foram publicadas no Diário Oficial Estado de São Paulo em 13/04/2018

Resultado do Período Apurado em 31/12/2016
Receita Bruta de Vendas
32.772.315,83
Impostos Incidentes sobre Vendas
(4.227.775,86)
Receita Líquida de Vendas
28.544.539,97
Custo das Mercadorias Vendidas
(19.468.541,89)
Lucro Bruto
9.075.998,08
Despesas de Vendas / Administrativas
(5.435.105,62)
Despesas Financeiras
(566.355,12)
Despesas Tributárias
(154.712,57)
Despesas não Dedutíveis
(53.279,90)
Outras Despesas Operacionais
(99.463,10)
Receitas Financeiras
206.794,52
Outras Receitas Operacionais
740.657,59
Lucro Operacional
3.714.533,88
Provisão para a Contribuição Social
(237.372,27)
Resultado Após Contribuição Social
3.477.161,61
Provisão para o IRPJ
(635.367,42)
Resultado após Provisão para o I.R.
2.841.794,19
Dividendos
(710.448,55)
Resultado Líquido do Período
2.131.345,64
Lucro Líquido Por Ação
2,6786
Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados em 31/12/2016
Saldo no Início do Período
(702.355,01)
Lucro líquido acumulado no período
3.714.533,88
Provisão para Contribuição Social
(237.372,27)
Provisão para o IRPJ
(635.367,42)
Dividendos
(710.448,55)
Saldo no Finaldo Período
1.428.990,63
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2016
1. Contexto Operacional: A empresa tem como objetivo comerciar nos
mercados interno e externo, produtos primários, manufaturados e semi-manufaturados, mediante compra, venda, importação, exportação e
intermediação de negócios. 2. As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com os princípios contábeis previstos pela
Legislação Societária, os quais não prevêem os efeitos inflacionários das
demonstrações contábeis a partir do exercício de 1.996, as principais
práticas contábeis adotados na elaboração e apresentação das demonstrações financeiras são as seguintes: 2.1) As taxas de depreciação foram
calculadas com base na vida útil dos bens; 2.2) O regime de competência foi utilizado para registrar as despesas e receitas do exercício; 2.3)
Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis no prazo de até 1 (um) ano
estão demonstrado como Circulante; 2.4) Os passivos exigíveis a longo
prazo, receitas diferidas e outras receitas futuras estão demonstrado no

Demonstração de Fluxo Caixa em 31/12/2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Recebimento de Clientes
33.031.031,06
Recebimento de Juros
69.194,44
Pagamento de Fornecedores
(21.398.720,60)
Pagamentos de Salários
(5.574.164,54)
Pagamentos de Tributos
(283.882,57)
Pagamentos de Encargos Operacionais
(31.414,12)
Adiantamentos a Fornecedores
(1.325.616,53)
Operações com Terceiros
(97.757,54)
Pagamento de Seguros
(2.725,39)
Pagamentos de IPTU
(76.142,16)
Pagaemento de IPVA
(16.679,74)
Outros pagamentos e recebimentos
(38.568,15)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais
4.254.554,16
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Ativo Imobilizado
93.370,00
Recebimento de Dividendos
1.678,49
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos
95.048,49
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Numérários provenientes Emprestimos e Desconto de Títulos 450.000,00
Amortização de empréstimos
(2.202.800,71)
Pagamento de Encargos Financeiros
(393.954,02)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (2.146.754,73)
Aumento/Diminuição no Caixa Líquido
2.202.847,92
Demonstração das Variações e Equivalentes
Aumento/diminuição no caixa e equivalentes de caixa 2.202.847,92
Caixa e Equivalentes no Início do Ano
103.300,63
Caixa e Equivalentes no Final do Ano
2.306.148,55
Análise da Demonstração de Fluxo de Caixa em 31/12/2016
Atividades Operacionais
4.254.554,16
Atividades de Investimentos
95.048,49
Atividades de Financiamentos
(2.146.754,73)
Aumento/Diminuição no Caixa e Equivalentes
2.202.847,92
passivo não circulante. 2.5) O capital social, reservas de capital, reserva legal e prejuízos acumulados estão demonstrados no Patrimônio
Liquido. 2.6) Estoques: as matérias primas e mercadorias para revenda
correspondem às quantidades físicas inventariadas e avaliadas pelo
preço médio das últimas aquisições, e os produtos acabados ao custo
de fabricação. 3. O Capital Social é representado por 995.700 ações
ordinárias nominativas do valor nominal de R$ 1,00 cada, inteiramente
integralizado por residentes no país, sendo assegurado aos acionistas
dividendos obrigatórios de 25%. Guarulhos, 31 de Dezembro de 2016.

Resultado do Período Apurado em 31/12/2017
Receita Bruta de Vendas
35.418.988,87
CNPJ/MF. 71.917.595/0001-92
Vendas Canceladas
2.428,70
Relatório da Administração
(4.730.124,01)
Senhores Acionistas, Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sªs., o Balanço Geral com as Impostos Incidentes sobre Vendas
Receita Líquida de Vendas
30.691.293,56
respectivas demonstrações de resultado encerrado em 31 de Dezembro de 2017.
Custo das Mercadorias Vendidas
(19.089.698,72)
Balanço Patrimonial Levantado em 31/12/2017
Lucro Bruto
11.601.594,84
Ativo/Ativo Circulante
10.528.627,40 Passivo/Passivo Circulante
3.720.578,11 Despesas de Vendas / Administrativas
(6.158.635,63)
Caixa
4.422,91 Fornecedores
988.864,98 Despesas Financeiras
(253.623,09)
Depósitos Bancários à Vista
216.139,54 Obrigações Trabalhistas
236.034,22 Despesas Tributárias
(150.822,39)
Aplicações Financeiras a Curto Prazo
2.254.837,57
(42.647,21)
111.882,67 Despesas Não Dedutíveis
Clientes
3.487.055,82 Obrigações de Terceiros
(123.092,46)
136.202,06 Outras Despesas Operacionais
Estoques
3.923.965,37 Obrigações Sociais
Receitas Financeiras
187.421,07
548.037,95 Outras Receitas Operacionais
Cheques em Cobrança
93.718,77 Obrigações Tributárias
730.949,97
Adiantamentos de Terceiros
2.000,00 Provisões de Obrigações Trabalhistas
272.218,75 Lucro Operacional
5.791.145,10
Contas a Classificar
(27.383,90) Obrigações com Clientes
(433.970,52)
366.469,17 Provisão para a Contribuição Social
Adiantamentos a Fornecedores
129.387,57 Outras Obrigações
5.357.174,58
17.944,25 Resultado Após Contribuição Social
Impostos e Contribuições Recuperar
322.800,16
Provisão para o IRPJ
(1.185.478,35)
1.042.924,06 Resultado após Provisão para o I.R.
Títulos a Receber
13.000,00 Dividendos a Pagar
4.171.696,23
5.397.018,98 Dividendos
Adiantamentos de Despesas
7.547,45 Passivo não Circulante
(1.042.924,05)
Investimentos Temporários
44.458,17 Obrigações Tributárias
3.128.772,18
2.160.885,64 Resultado Líquido do Período
3,1423
Despesas Antecipadas
56.677,97 Dividendos a Pagar
1.374.527,09 Lucro Líquido por Ação
Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados em 31/12/2017
Ativo não Circulante
2.598.523,33 Obrigações Trabalhistas
310.442,79 Saldo no Início do Período
1.428.990,62
Créditos da Eletrobrás
11.722,20
49.785,35 Lucro líquido acumulado no período
5.791.145,10
Empréstimos compulsórios Veículos
100.807,16 Bens de Terceiros em Comodato
(433.970,52)
18.113,57 Provisão para Contribuição Social
Empréstimos compulsórios Combustível
122.286,95 Mercadorias de Terceiros
(1.185.478,35)
1.483.264,54 Provisão para o IRPJ
Aplicações Financeiras
514.090,32 Venda Entrega Futura
(1.042.924,05)
IPI Exigibilidade Suspensa
1.849.616,70 Patrimonio Liquido
5.752.629,11 Dividendos
Saldo no Finaldo Período
4.557.762,80
Ativo Permanente
1.743.075,47 Capital Social Integralizado
995.700,00
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2017
Investimentos
1.526,13
26,31 1. Contexto Operacional: A empresa tem como objetivo comerciar nos
Imobilizado em Bens em Operações
4.753.914,61 Reservas de Capital
mercados
interno
e
externo,
produtos
primários,
manufaturados
e se199.140,00
Intangíveis
70.360,34 Reserva Legal
mi-manufaturados, mediante compra, venda, importação, exportação
4.557.762,80 e intermediação de negócios. 2. As demonstrações financeiras foram
Depreciações Amortizações Acumuladas
(3.082.725,61) Lucros Acumulados
Total do Ativo
14.870.226,20 Total do Passivo
14.870.226,20 elaboradas em conformidade com os princípios contábeis previstos
Demonstração Variações e Mutações Patrimônio Líquido em 31/12/2017
pela Legislação Societária, os quais não prevêem os efeitos inflacioHistórico
Capital Social Reservas Capital Reservas Lucros Lucros Prejuízos Patrimônio Líquido nários das demonstrações contábeis a partir do exercício de 1.996, as
Saldo 31/12/16
995.700,00
26,31
199.140,00
1.428.990,61
2.623.856,93 principais práticas contábeis adotados na elaboração e apresentação
Lucro líquido apurado no período
5.791.145,10
5.791.145,10 das demonstrações financeiras são as seguintes: 2.1) As taxas de depreProvisão para CS
(433.970,52)
(433.970,52) ciação foram calculadas com base na vida útil dos bens; 2.2) O regime
Provisão para o I.R.
(1.185.478,35)
(1.185.478,35) de competência foi utilizado para registrar as despesas e receitas do
Dividendos
(1.042.924,05)
(1.042.924,05) exercício; 2.3) Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis no prazo de
Saldo 31/12/17
995.700,00
26,31
199.140,00
4.557.762,79
5.752.629,11 até 1 (um) ano estão demonstrado como Circulante; 2.4) Os passivos
exigíveis a longo prazo, receitas diferidas e outras receitas futuras estão
Domingos Mizutani - Diretor Presidente
Lucy Lumiko Tsutsui - Contadora - CRC 1SP130612/0-1

Demonstração de Fluxo Caixa em 31/12/2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Recebimento de Clientes
35.007.727,67
Recebimento de Juros sobre duplicatas
70.458,44
Pagamento de Fornecedores
(21.581.752,29)
Pagamentos de caixa a empregados (salários)
(5.050.326,47)
Pagamentos de Tributos
(2.761.268,38)
Pagamentos de Encargos Operacionais
(14.777,30)
Adiantamentos a Fornecedores
(930.319,28)
Operações com Terceiros
(111.882,67)
Pagamento de Seguros
(13.933,31)
Pagamentos de IPTU
(73.272,72)
Pagamento de IPVA
(16.702,09)
Outros pagamentos e recebimentos
(27.054,17)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais
4.496.897,43
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Ativo Imobilizado
303.268,82
Ganhos de capital na alienação de bens do Ativo Imobilizado 31.586,02
Recebimento de Dividendos
1.984,39
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos
336.839,23
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Amortização de empréstimos
(4.421.250,58)
Pagamento de Encargos Financeiros
(201.505,49)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (4.622.756,07)
Aumento/Diminuição no Caixa Líquido
210.980,59
Demonstração das Variações e Equivalentes
Aumento/diminuição no caixa e equivalentes de caixa 210.980,59
Caixa e Equivalentes no Início do Ano
103.300,63
Caixa e Equivalentes no Final do Ano
314.281,22
Análise da Demonstração de Fluxo de Caixa em 31/12/2017
Atividades Operacionais
4.496.897,43
Atividades de Investimentos
336.839,23
Atividades de Financiamentos
(4.622.756,07)
Aumento/Diminuição no Caixa e Equivalentes
210.980,59
demonstrado no passivo não circulante. 2.5) O capital social, reservas
de capital, reserva legal e prejuízos acumulados estão demonstrados
no Patrimônio Liquido. 2.6) Estoques: as matérias primas e mercadorias para revenda correspondem às quantidades físicas inventariadas
e avaliadas pelo preço médio das últimas aquisições, e os produtos
acabados ao custo de fabricação. 3. O Capital Social é representado por
995.700 ações ordinárias nominativas do valor nominal de R$ 1,00 cada,
inteiramente integralizado por residentes no país, sendo assegurado
aos acionistas dividendos obrigatórios de 25%. Guarulhos, 31/12/2017.

Amicil S/A Indústria, Comercio e Importação

CNPJ/MF. 71.917.595/0001-92
Relatório da Administração
Senhores Acionistas, Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sªs., o Balanço Geral com as
respectivas demonstrações de resultado encerrado em 31 de dezembro de 2016.
Balanço Patrimonial Levantado em 31/12/2016
Ativo/Ativo Circulante
7.931.652,38 Passivo/Passivo Circulante
5.053.951,49
Caixa
802,04 Fornecedores
1.484.722,37
Depositos Bancários à Vista
338.386,69 Obrigações Trabalhistas
435.956,13
Aplicações Financeiras a Curto Prazo
1.811.178,81 Obrigações de Terceiros
97.757,54
Clientes
2.752.454,16 Obrigações Sociais
117.030,42
Estoques
1.732.112,01
Obrigações
Tributárias
331.199,65
Bancos Contas Vinculada
42.212,90
325.510,26
Cheques em Cobrança
113.568,11 Provisões de Obrigações Trabalhistas
14.738,36
Adiantamentos e Vales
4.216,65 Obrigações com Clientes
Adiantamentos a Terceiros
2.000,00 Outras Obrigações
3.708,87
Adiantamentos a Fornecedores
128.500,75 Dividendos a Pagar
1.387.812,48
Impostos e Contribuições Recuperar
875.577,51 Empréstimos/Financiamentos Bancários
855.515,41
Titulos a Receber
15.500,00 Passivo não Circulante
4.063.988,02
Adiantamentos de Despesas
7.847,45
2.160.885,64
Investimentos Temporários
47.539,31 Obrigações Tributárias
345.341,58
Despesas Antecipadas
59.755,99 Dividendos a Pagar
17.066,31
Ativo não Circulante
2.247.864,14 Contas Correntes Credores
310.442,79
Créditos da Eletrobrás
10.966,74 Obrigações Trabalhistas
Empréstimos compulsórios Veículos
94.310,47 Bens de Terceiros em Comodato
49.785,35
Empréstimos compulsórios Combustível
114.379,91 Mercadorias de Terceiros
18.113,57
Aplicações Financeiras
178.590,32 Venda Entrega Futura
1.162.352,78
IPI Exigibilidade Suspensa
1.849.616,70 Patrimonio Liquido
2.623.856,94
Ativo Permanente
1.562.279,93 Capital Social Integralizado
995.700,00
Investimentos
1.526,13
26,31
Imobilizado em Bens em Operações
4.490.756,98 Reservas de Capital
199.140,00
Intangíveis
69.060,34 Reserva Legal
1.428.990,63
Depreciações Amortizações Acumuladas
(2.999.063,52) Lucro Acumulados
Total do Ativo
11.741.796,45 Total do Passivo
11.741.796,45
Demonstração Variações e Mutações Patrimônio Líquido em 31/12/2016
Histórico
Capital Social Reservas Capital Reservas Lucros Lucros Prejuízos Patrimônio Líquido
Saldo 31/12/15
995.700,00
26,31
199.140,00
(702.355,01)
492.511,30
Lucro líquido apurado no período
3.714.533,88
3.714.533,88
Provisão para CS
(237.372,27)
(237.372,27)
Provisão para o I.R.
(635.367,42)
(635.367,42)
Dividendos
(710.448,55)
(710.448,55)
Saldo 31/12/16
995.700,00
26,31
199.140,00
1.428.990,63
2.623.856,94
Domingos Mizutani - Diretor Presidente
Lucy Lumiko Tsutsui - Contadora - CRC 1SP130612/0-1

Amicil S/A Indústria, Comercio e Importação

EDITAL - PRAZO DE VINTE DIAS. PROCESSO Nº 0219538-33.2007.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da
29ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Laura de Mattos Almeida, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER ao ASFALTO CONTINENTAL LTDA., CNPJ 45.522.745/0001-59, na pessoa de seu
representante legal; ao HÉLIO LUCO JÚNIOR, CPF 014.596.898-79 e ao ESPÓLIO DE HÉLIO LUCO,
representado por sua inventariante Maria Fraga Luco, CPF 843.255.698-04 que o Banco Bradesco S/A, atual
sucessor do HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, ajuizou-lhes a Ação de Cobrança, julgada procedente,
encontrando-se o processo na fase de Cumprimento de Sentença. Estando os executados em lugar ignorado
e incerto, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, das PENHORAS que recaíram sobre os imóveis a saber:
1-) Escritório nº 32, localizado no 3º andar do Edifício Torre Azzurra, situado na Rua Dr. Cândido Espinheira
nº 560, Perdizes, objeto da Matrícula 108.260 do 2º CRI/SP e 2-) Um Terreno Urbano, consistente no Lote
nº 01, da Quadra L, do Loteamento denominado Portal da Serra, no distrito e município de Santana de Parnaíba,
Barueri, objeto da Matrícula 29805 do CRI de Barueri/SP, os quais foram nomeados depositários, e caso
queiram, poderão oferecer IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de
expropriação dos bens. Será o presente edital por extrato publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2017.
13 e 14/04

E D I T A L
D E
N O T I F I C A Ç Ã O
E X E C U Ç Ã O
E X T R A J U D I C I A L
Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do DecretoLei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90, a
promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram o(s)
imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de
11/04/2018 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial. Quaisquer
informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa Econômica
Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em horário bancário.
Contrato: 1.0235.4136052-8 - SED: 10361/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
DOMUS
DEVEDOR(ES): ELIANA DOS SANTOS VIANA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR,
ADM. DE EMPRESAS, CPF: 040.548.638-33, RG: 14.070.291-SSP/SP e OSVALDO
MARTINS VIANA, BRASILEIRO, CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO DE
BENS, ANTES DA LEI 6.515/77, VENDEDOR, CPF: 020.507.225-91, RG: 4.180.8071 e seu cônjuge ELENITA DOS SANTOS VIANA, BRASILEIRA, DO LAR, CPF:
020.507.225-91, RG: 1.110.243-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA COSTA BARROS, Nº
2.050, AP 202 (TIPO 3QA), NO 2º ANDAR DO BLOCO 4, EDIFICIO PARQUE
GUARAPIRANGA, RESIDENCIAL PARQUE CIDADE DE SÃO PAULO, NO 26º
SUBDISTRITO VILA PRUDENTE - SÃO PAULO/SP. Com direito de uso de uma vaga
de garagem do tipo ‘’A’’ para guarda de veículo de passeio pequeno, no subsolo.
São Paulo, 11/04/2018.
DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA
Agente Fiduciário
11, 12 e 13/04/2018

Finvest Finanças e Investimentos S.A.
CNPJ/MF nº 04.063.042/0001-22 - NIRE 35.300.333.501
Extrato-Ata de Reunião do Conselho de Administração de 14.12.2017.
Data, Hora, Local: 14.12.2017, às 10:00 hs, na sede social, Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 10º Andar, São Paulo/SP.
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Márcio Garcia de Souza,
Secretário: Alexandre Wildt Borges. Deliberações Aprovadas: 1) O pedido de renúncia do Luis Claudio Garcia de Souza do
cargo de Diretor da Companhia. 2) Ato contínuo, os Conselheiros elegeram Matías Fernando Cristóbal Vidal, abaixo
qualificado, para o cargo de Diretor da Companhia, com mandato até 01.06.2018, permanecendo nos cargos, Márcio Garcia de
Souza, como Presidente da Diretoria, e Alexandre Wildt Borges, como Diretor. Considerando as deliberações acima, a Diretoria da
Companhia passa a ser composta da seguinte forma: Márcio Garcia de Souza, brasileiro, casado, RG 5.772.152/SSP-SP, CPF/
MF 448.215.738-49, permanece como Presidente da Diretoria; Alexandre Wildt Borges, brasileiro, solteiro, administrador, RG
13.021.743-3/SSP-SP, CPF/MF 739.656.931-15, permanece como Diretor da Companhia. Matías Cristóval Vidal, argentino,
casado, economista, RNE V-319229-N, CPF/MF 227.629.598-88, eleito Diretor da Companhia nesta Reunião, todos residentes em
São Paulo/SP. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 14.12.2017. Conselheiros: Luiz Claudio Garcia de Souza; Márcio Garcia
de Souza, e José Pio Borges de Castro Filho. Mesa: Márcio Garcia de Souza - Presidente, Alexandre Wildt Borges Secretário. JUCESP 152.148/18-8 em 02/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567

Edital de citação – prazo: 20 dias – processo nº 1119827-23.2016.9.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Central, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcos
Roberto de Souza Bernicchi, na forma da Lei, etc.. Faz Saber a(o) Martani Instalações
Ltda,,CNPJ 04.029.029/0001-57, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
(Dano Material e Indenização), por parte de Condomínio Edifício Marques de Paranaguá,
para a cobrança de .13 e 14/04, foi deferida a sua citação por edital, para que no prazo de
15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, conteste a ação. Não sendo contestada ação,
o réu será considerado revél, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo
13 e 14/04.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033559-40.2014.8.26.0001. A MM. Juiza de Direito da
6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a Lígia Andrade Arraiz (CPF. 309.906.718-01), que Cruz Azul de São Paulo lhe ajuizou ação de
cobrança objetivando o recebimento da quantia de R$ 26.800,22 (outubro de 2014), referente as Notas de Serviços
n°s 239734, 239735, 239736, 234436 e 234435, oriundas da prestação de atendimento médico/hospitalar. Estando
a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça
contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a
requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de março de 2018. 13e14/04/2018

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0053089-78.2013.8.26.0002 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Locação de Imóvel Exeqüente: Andraus Comercio e Locadora de Maquinas Eletricas Ltda - ME
Executado: Cachoeira Empreiteira de Mão de Obra EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0053089-78.2013.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã,
Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) CACHOEIRA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA, CNPJ 10.458.816/0001-17, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Andraus Comercio e Locadora de Maquinas
Eletricas Ltda - ME, alegando em síntese: objetivando a quantia de R$ 36.425,31. 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 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que
a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que
o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um
por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Não sendo contestada a ação, o 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 09 de abril de 2018.
12 e 13/04
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PASAMA PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE 35.300.314.557 - CNPJ/MF N.º 60.540.499/0001-51
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Ficam os senhores acionistas da Pasama Participações S.A.,
convocados a comparecer à AGO da Companhia que, nos
termos do §2º do artigo 124 da Lei 6404/76, por motivos de
força maior, será realizada na Avenida Juscelino Kubitschek,
1830, Torre 1, 11º andar, São Paulo-SP, CEP 04543-900, no
dia 20/04/2018, às 16h30, para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: (a) exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31/12/2017; (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido
do exercício. Presidente: Paulo Salim Maluf.

Projeto da LDO
prevê
crescimento de
3% da economia
em 2019
A economia deverá crescer 3%
em 2019. A estimativa consta do
projeto da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do
próximo ano, apresentada na
quinta-feira (12) pelos ministros
do Planejamento, Esteves
Colnago, e da Fazenda, Eduardo
Guardia.
A proposta prevê inflação de
4,2% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA). Tanto as estimativas para
o Produto Interno Bruto (PIB,
soma das riquezas produzidas no
país) como de inflação são importantes para determinar as projeções de receitas e de gastos para
o Orçamento do próximo ano.
As estimativas para o PIB estão em linha com as do mercado.
Segundo o Boletim Focus, pesquisa com instituições financeiras divulgadas toda semana pelo
Banco Central, o PIB deve crescer 3% em 2019, e o IPCA deve
encerrar o próximo ano em 4,09%.
Há quatro semanas, a estimativa
do Boletim Focus também estava
em 4,2%. (Agencia Brasil)

Saraiva S/A Livreiros Editores

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 60.500.139/0001-26
Edital de Convocação - Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária
Convocamos os senhores acionistas a comparecer às Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária que se realizarão, sucessivamente,
no dia 26 de abril de 2018, às 15h, na sede da Companhia, localizada na Rua Henrique Schaumann, 270, 4º andar, sala 10, Pinheiros,
São Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Assembleia Geral Extraordinária: 1.1. Alteração do artigo 16,
§ único, do Estatuto Social da Companhia, nos termos da Proposta da Administração divulgada em 27/03/2018; 1.2. Aprovação do
texto consolidado do Estatuto Social da Companhia. 2. Assembleia Geral Ordinária: 2.1. Exame, discussão e votação do relatório da
administração e das demonstrações financeiras, com relatório dos auditores independentes e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao
exercício social encerrado em 31/12/2017; 2.2. Destinação do resultado (prejuízo) do exercício social findo em 31/12/2017; 2.3. Eleição
dos membros do Conselho de Administração, que respeitará a seguinte sequência: (i) eleição em separado dos membros do Conselho
de Administração prevista no artigo 141, parágrafos 4º e 5º, da Lei 6.404/76, caso tal modalidade de eleição venha a ser solicitada pelos
acionistas que possuem tal prerrogativa; (ii) fixação do número de membros que comporá o Conselho de Administração, respeitados
os limites previstos no Estatuto Social; (iii) eleição dos demais membros do Conselho de Administração; e (iv) eleição do Presidente e
do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; 2.4. Definição da remuneração global dos administradores; e 2.5.
Distribuição parcial do dividendo obrigatório retido do exercício social de 2015, nos termos da Proposta da Administração divulgada
em 27/03/2018. Em atenção à Instrução CVM nº 282/98, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante,
necessário à requisição da adoção do voto múltiplo, é de 5% (cinco por cento). Informações Gerais: 1. A participação do Acionista
poderá ser (i) pessoal, (ii) por procurador devidamente constituído ou (iii) via boletim de voto a distância por meio de seus respectivos
agentes de custódia ou diretamente à Companhia, de acordo com o previsto na Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada. 2. Poderão
participar da Assembleia ora convocada os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia, desde que referidas ações estejam
escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelos serviços de ações escriturais da Companhia,
e/ou agente de custódia, consoante o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Os acionistas deverão se apresentar antes do horário previsto
para o início da Assembleia, conforme indicado neste Edital de Convocação, portando os seguintes documentos: - Acionistas Pessoas
Físicas: documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas);
e comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia, devidamente atualizado, expedido por instituição financeira
escrituradora e/ou agente de custódia após a data de 23 de abril de 2018; - Acionistas Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último
estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores
e/ou procuração); documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); e comprovante da titularidade das ações de
emissão da Companhia, devidamente atualizado, expedido por instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia após a data de
23 de abril de 2018; - Fundos de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato
social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou
procuração); documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); e comprovante da titularidade das ações de emissão
da Companhia, devidamente atualizado, expedido por instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia após a data de 23 de
abril de 2018. 3. Estão disponíveis, na sede da Companhia e no endereço eletrônico da Companhia (www.saraivari.com.br), da Comissão
de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), para consulta dos acionistas, cópias dos documentos a serem
discutidos nas Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, bem como aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro
de 2009. São Paulo, 10 de abril de 2018. Jorge Eduardo Saraiva - Presidente do Conselho de Administração. (11, 12 e 13/04/2018)
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS,EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ISMAEL BALBINO PEIXOTO,REQUERIDO POR ANA LUCIA BALBINO PEIXOTO-PROCESSO Nº1048480-95.2014.8.26.0100.A MMa.Juíza de Direito da 1ªVara da Família e

Sucessões,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dra.Eliane da Camara Leite Ferreira,na forma da Lei,etc.FAZ SABER aos
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 20/09/2017,foi decretada a INTERDIÇÃO de ISMAEL BALBINO PEIXOTO,CPF 106.881.997-98,declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil
relativos aos direitos de natureza patrimonial e negocial,quais sejam,emprestar,transigir,dar quitação,alienar,hipotecar,demandar
ou ser demandado e praticar,em geral,os atos que não sejam de mera administração(artigo 85 da Lei n.13.146/2015 c/c artigo
1782 do Código Civil).Igualmente,não poderá praticar atos jurídicos,manifestando vontade como casar e testar,podendo,entretanto movimentar pequenos valores, estes não superiores a 01 salário mínimo, e nomeada como CURADORA,em caráter DEFINITIVO,a Sra.ANA LUCIA BALBINO PEIXOTO,CPF 860.653.867-15.O presente edital será publicado por três vezes,com intervalo de dez
dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 28 de fevereiro de 2017. [28/03,13/04]

Varas da Família e Sucessões Centrais 1ª Vara da Família e Sucessões
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA LIRA DE LIMA
ALBUQUERQUE, REQUERIDO POR VÂNIA MARIA DE LIMA ALBUQUERQUE - PROCESSO Nº1034010-54.2017.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Henrique
Maul Brasilio De Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por
sentença proferida em 16/01/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA LIRA DE LIMA ALBUQUERQUE, CPF 250.081.48826,declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em
caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Vânia Maria de Lima Albuquerque. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo
de dez dias,e afixado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de fevereiro de 2018. [3,13]
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1065414-60.2016.8.26.0100 A Dra. Luciana Biagio Laquimia, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível
Central/SP.Faz saber a King Cap SP Ltda EPP CNPJ 16.717.216/0001-02, Rebeca de Oliveira Galhardo CPF 357.969.238-03 e
David Amora Neri Silva CPF 360.325.038-95, que Monize de Oliveira ajuizou ação de execução, para cobrança de R$
24.000,00 (jun/16), representado pelo instrumento de Confissão de Dívida e cheques anexados aos autos. Estando os
executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito atualizado, com os
honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresentem embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do
débito e solicitar o parcelamento do saldo em 06 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. São Paulo, 06 de abril de 2018. [12,13]

1ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa/SP. 1º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 30 dias. Processo n° 100443821.2015.8.26.0004. A Dra. Lúcia Helena Bocchi Faibicher, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional da
Lapa/SP, Faz Saber a Oswaldo Coronado - ME (CNPJ. 04.225.704/0001-13) e Oswaldo Coronado (CPF. 043.886.58804), que HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo lhes ajuizou ação de Execução, objetivando receber a quantia de R$
56.067,95 (abril de 2015), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Capital de Giro n° 034312928-10. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 30 dias
supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias,
embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua
avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente, afixado e publicado. SP, 15/03/2018.
13 e 14 / 04 / 2018
RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM IMÓVEL, bem como para
INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PAULO MONTEIRO MACHADO FILHO, CPF 170.154.448-28, s/m Creusa
Alves dos Santos; que também fica intimada da penhora e da avaliação; a PROPRIETÁRIA: CONSTRUTORA
CONBRAFFE LTDA., CNPJ 45.784.154/0001-50; a PROMITENTE VENDEDORA: ROQUE E SEABRA
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIO, CGC 67.183.095/0001.05, eventuais herdeiro/sucessores e demais interessados,
expedido nos autos do Processo nº 0830009-94.2000.8.26.0006, (Processo Principal nº 000018441.2000.8.26.0006 (006.00.000184-3) Ação de Conhecimento, ora em fase de Execução de Título Judicial
ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CRUZEIRO DO SUL, CNPJ 00.180.843/0001-17. O Dr.
Guilherme Silveira Teixeira, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível - Foro Regional VI - Penha de França/SP,
com fundamento nos artigos 879, II c/c o art. 882, § 2º do CPC, regulamentado pelo Provimento CSM nº 1625/
09 e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa que a Gestora Oficial CHRISTOVÃO GESTÃO E PUBLICIDADE LTDA., representada por
seus leiloeiros judiciais, Christovão de Camargo Segui OAB/SP 91.529 e Luiz Carlos Levoto, inscrito na
JUCESP sob o nº 942, levará a leilão “on line” o bem imóvel abaixo descrito no sítio www.leilaoinvestment.com.br,
em condições que se seguem: DO BEM IMÓVEL: IMÓVEL: DIREITOS DECORRENTES DE
COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA (não registrado junto ao fólio real) sobre o
Apartamento nº 22, localizado no 2º pavimento do Bloco A, integrante do Edifício Residencial Cruzeiro do Sul,
situado na Rua Faustino Paganini, nº 175, no 41º Subdistrito Cangaíba, contendo a área útil de 69,757m², a
área comum (inclusive uma vaga indeterminada na garagem) de 62,193m², com a área total construída de
131,950m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,8835% no terreno condominial. Matrícula nº 49.838,
do 17º CRI/SP. Contribuinte: 060.250.0063-8. DO ÔNUS: 1-) Certidão de Prenotação 119.835, em 15/03/2007:
Certidão extraída do Proc. da 1ª VC da Penha de França/SP, Proc. 583.06.2002.008955-6, Ação Proc. Sumário
entre as mesmas partes, que tem por objeto a penhora do imóvel desta matrícula e que foi devolvida em razão
de óbices registrários (conf. fls. 664 dos autos do processo); 2-) Há Débitos de IPTU Exercício Atual-2018:
R$63,84. Exercícios Anteriores de 2011 a 2017: R$78,61. Há Dívida Ativa de IPTU/Contribuição de Melhorias/
TRSD. Nº das Dívidas ajuizadas: 531.859.9/98-2; 658.843.3/98-0; 971.465.0/99-2; 650.140.0/00-7; 622.856.9/
01-5; 674.455.9/02-8; 616.953.8/04-1; 616.953.8/04-1; 584.848.2/05-5; 645.883.1/06-4; 597.271.1/07-9; 304.301.0/
08-6; 554.871.3/10-8; 554.871.3/10-8; 575.542.5/14-0; 575.542.5/14-0; 575.542.5/14-0; 542.383.1/15-6; 502.773.1/
16-7. 2015: Exercício 2015 e 2016: não ajuizadas (conf. pesquisa no sítio da PMSP em 20/02/2018). VALOR
TOTAL: R$ 72.723,56, Total de débitos: 21. DrCalc.net Índices e Cálculos na Web, tendo-se por base o. laudo
de avaliação a fls. 723 que em 22/03/2016 avaliou o bem em R$ 289.561,00). DO DÉBITO EXEQUENDO: R$
274.630,95 (atualizado até 01/05/2017, conforme informado pelo credor nos autos do processo, mas que será
atualizado à época do leilão). DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começa em 24/04/2018, às 14h30min.
e termina em 27/04/2018, às 14h30min. O 2º Leilão começa em 27/04/2018, às 14h31min e termina em
22/05/2018, às 14h30min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der
lance igual ou superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior
a 60% do valor da avaliação (2º leilão). Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal
www.leilaoinvestment.com.br para que participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações
solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO: Caso não haja propostas para pagamento à
vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, até o início da primeira etapa proposta
por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja
considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, exceto a comissão
do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado antes da expedição da carta de
arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses. Prevalecerá a proposta de maior valor, que estarão sujeitas
a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único e Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º ambos do CPC).
DO PAGAMENTO: O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial,
no site: www.tjsp.jus.br, (clicar em portal de custas, emissão de guias e depósito judicial), respectivamente,
no prazo de até 24 horas da realização do leilão. (Art. 884, IV do CPC). DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do lanço), e deverá ser paga mediante
DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na
conta do Gestor Oficial: Christovão Gestão em Alienações Eletrônicas e Publicidade Ltda., CNPJ nº 12.871.578/
0001-00, Banco Itaú, Agência 0349, C/C 47447-8. (Art. 884, Par. único do CPC). Pelo presente, fica(m)
o(a)(s) executado(a)(s), seu cônjuge, que também fica intimado da penhora e da avaliação do bem imóvel;
eventuais sucessores, a promitente vendedora, a proprietário e demais interessados, INTIMADOS das
designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para intimação pessoal. Dos autos do processo não
há recursos pendentes de julgamento. 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 abril de 2018. Edital completo e demais
condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.
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VTRM Energia Participações S.A.
CNPJ/MF nº 28.594.234/0001-23

Demonstrações
Financeiras

Demonstrações Financeiras
Diretoria

Balanço Patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais
Passivo e patrimônio líquido
Patrimônio líquido
Capital social

1.000

Fábio Rogério Zanfelice
Diretor Presidente
Raul Almeida Cadena
Diretor Financeiro
Cesar Augusto Conservani
Diretor

Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

1.000
1.000

Antonio dos Santos Entraut Junior
CRC 068461/O-1 “S” SP

2017
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa

Total do ativo

1.000
1.000
1.000

2017

São Paulo, sexta-feira, 13 de abril de 2018

MN

2017
ATIVO
Circulante
Disponível
Bancos
Estoque
Bosque do Horto Jundiaí
Créditos

N

2017

2016

254.854,25D
254.854,25D
899.581,50D
899.581,50D
2.44

201.044,57D
201.044,57D
899.581,50D
899.581,50D

Contador

LOJAS CEM S.A.

CNPJ/MF 56.642.960/0001-00
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras em milhares de reais, referente ao período de 01/01/2017 a 31/12/2017,
ficando esta Diretoria à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.
A Diretoria
Demonstração do Resultado dos Exercícios Sociais Findos em
Balanço Patrimonial dos Exercícios Sociais Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Valores em Milhares de Reais)
31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Valores em Milhares de Reais)
31.12.2017 31.12.2016 Passivo
31.12.2017 31.12.2016
Ativo
31.12.2017 31.12.2016
3.589.681 3.008.771 Passivo Circulante:
886.549
719.577 Receita bruta
Ativo Circulante:
5.334.644 4.351.653
32.837
30.342 Fornecedores de mercadorias para revenda
Disponível:
513.153
388.614 Ajuste a valor presente
(190.814)
(64.600)
Caixa, bancos e fundos
32.837
30.342 Fornecedores de bens e serviços
25.571
18.276 Reversão ajuste a valor presente ano anterior
207.093
56.700
3.556.844 2.978.429 Tributos e contribuições a recolher
Realizável a curto prazo:
91.109
83.801 Cancelamentos e devoluções
(30.738)
(26.830)
Pagamentos antecipados
2.787
3.755 Empréstimos e financiamentos
3.494
– Tributos sobre faturamento
(1.268.536) (1.020.211)
Aplicações financeiras
1.336.093 1.119.735 Obrigações com funcionários
86.800
75.927 Receita líquida
4.051.649 3.296.712
Clientes
1.976.577 1.575.764 Dividendos e JSCP a pagar (nota l)
161.900
149.600 Custo das vendas
(2.264.036) (1.847.439)
Ajustes a valor presente
(48.321)
(64.600) Outros exigíveis a curto prazo
4.522
3.359 Resultado bruto
1.787.613 1.449.273
87.000
66.000 Despesas com vendas
Provisão para devedores duvidosos (nota f)
(206.972) (161.000) Passivo não Circulante:
(904.630) (750.195)
87.000
66.000 Despesas administrativas
Estoques (nota g)
390.284
399.395 Provisão para contingências (nota m)
(305.278) (279.612)
2.697.634 2.291.060 Resultado de provisões e amortizações
Créditos tributários
103.965
103.982 Patrimônio Líquido:
(35.682)
(23.416)
1.500.000 1.400.000 Receitas financeiras
Outros realizáveis a curto prazo
2.431
1.398 Capital social (nota n)
176.932
186.491
81.502
67.866 Reserva legal
107.800
90.778 Despesas financeiras
Ativo não Circulante:
(12.230)
(30.339)
19.122
14.566 Reserva de lucros
1.089.834
800.282 Juros sobre capital próprio do exercício
Realizável a longo prazo:
(166.000) (152.000)
3.671.183 3.076.637 Resultado antes do IR e CSLL
Depósitos judiciais
19.122
14.566 Total do Passivo
540.725
400.202
–
2.067 As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis Despesas com IR e CSLL
Investimentos
(200.151) (152.314)
Outros
–
2.067 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Resultado após IR e CSLL
340.574
247.888
62.380
51.233
Ativo imobilizado: (nota i)
Lucro líquido do exercício por ação
0,57
0,44
Sociais Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
Móveis, equipamentos e instalações
80.143
76.260
600.000
560.000
Número de ações ao final do exercício
(Valores em Milhares de Reais)
Veículos
16.904
9.185
Reserva Reser- Total do As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
Terrenos e edifícios
10
10
Capital
de
va Patrimônio Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Sociais Findos
Depreciações acumuladas
(57.105)
(55.153) Descrição
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Pelo Métdo Indireto)
Social Lucros Legal Líquido
Valores a amortizar
37.564
35.477 Saldo em 31.12.2015
(Valores em Milhares de Reais)
1.200.000 732.289 78.383 2.010.672
(15.136)
(14.546) Aumento de capital por Amortizações realizadas
31.12.2017 31.12.2016
Atividades Operacionais:
Total do Ativo
3.671.183 3.076.637 bonificação
340.574
247.888
167.500 (167.500)
–
– Resultado do Exercício
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis Aumento de capital por subscrição 32.500
190.367
–
–
32.500 Receitas (Despesas) que não afetam o Caixa: 236.547
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2017
190.814
64.600
– 235.493 12.395 247.888 Ajustes a valor presente
Resultado do exercício
a) Contexto Operacional: A Sociedade iniciou suas atividades operacio- Saldo em 31.12.2016
(56.700)
1.400.000 800.282 90.778 2.291.060 Reversão do Ajuste a Valor Presente Ano Anterior(207.093)
nais em 01.07.1952 e tem prazo de duração indeterminado, tendo como Aumento de capital por bonificação 34.000 (34.000)
Provisão
de
Férias
e
Encargos
4.824
1.118
–
–
objetivo o Comércio de Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos de Infor- Aumento de capital por subscrição 66.000
45.972
6.000
–
–
66.000 Provisão para Devedores Duvidosos
mática, podendo participar de outras sociedades como Cotista ou Acionista. Resultado do exercício
15.030
13.416
– 323.552 17.022 340.574 Depreciações/Amortizações
tendo como sede e domicílio a cidade de Salto/SP, na Rodovia Engenheiro Saldo em 31.12.2017
21.000
10.000
1.500.000 1.089.834 107.800 2.697.634 Provisão para Contingências
Ermênio de Oliveira Penteado, Km 46, Bairro Joana Leite. b) Apresentação Proposta da Diretoria
Juros sobre Capital Próprio
166.000
152.000
das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contábeis foram pre- Distribuição de Dividendos
–
(67)
–
–
–
– Resultado de Equivalência Patrimonial
paradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil pelas Leis Aumento de Capital por
(391.750) (226.673)
Variações do Ativo Circulante:
nºs 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09 e pelo Comitê de Pronunciamentos Bonificação
968
(686)
324.000 (324.000)
–
– Pagamentos Antecipados
Contábeis (CPC). As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas Aumento de Capital por Subscrição76.000
(400.813) (144.983)
–
–
76.000 Clientes
em milhares de reais. As despesas e receitas são reconhecidas em obser- Saldo
9.111
(69.389)
1.900.000 765.834 107.800 2.773.634 Estoques
vância ao regime de competência. c) Caixa e Equivalentes de Caixa: Cor- As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis Créditos Tributários
17
(13.160)
respondem aos saldos das contas Caixa e Bancos com Movimento. d) Apli- e Participações S.A. dos aluguéis dos imóveis locados, a valores de merca- Outros Realizáveis a Curto Prazo
(1.033)
1.545
cações Financeiras: Compreendem as aplicações de curto prazo efetuadas do conforme estipulado nos Contratos de Locação, operação considerada Variações do Ativo não Circulante:
(4.556)
(893)
em instituições financeiras, de liquidez imediata, demonstradas pelos valo- como Partes Relacionadas. k) Empréstimos e Financiamentos: Firmado Outros Realizáveis a Longo Prazo
(4.556)
(893)
res aplicados, acrescidos dos rendimentos brutos auferidos até a data do junto ao Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil e corresponde ao Variações do Passivo Circulante:
146.354
164.782
balanço. e) Clientes: Corresponde a carteira de clientes com base na emis- saldo de 35 parcelas restantes com a aquisição de imobilizado. l) Dividen- Fornecedores
131.834
133.958
são das notas fiscais de vendas ajustadas ao valor presente. Os valores a dos e Juros Sobre o Capital Próprio: Calculadas e demonstradas de con- Tributos e Contribuições
7.308
27.392
receber de clientes são considerados incobráveis quando o pagamento não formidade com os dispositivos previstos no Artigo 9º da Lei 9.349/95, reco- Obrigações com Funcionários
6.049
1.961
é efetuado após 180 dias vencidos (conforme regulamento do Imposto de nhecidos nos demonstrativos contábeis como despesas, sendo referendado Outros Exigíveis a Curto Prazo
1.163
1.471
Renda) e baixados da conta de Clientes, tendo como contrapartida a conta e aprovado pelos Acionistas por ocasião das AGO/E. m) Provisão para Total das Atividades Operacionais
327.169
375.471
de Despesas. Os Ajustes a Valor Presente são reconhecidos na Demonstra- Contingências: Constituída pela Administração e considerada como sufi- Atividades de Investimentos:
(240.468) (274.803)
ção de Resultado como Despesas. f) Provisão para Devedores Duvido- ciente para atender possíveis perdas que possam advir dos processos judi- Aplicações Financeiras
(216.358) (255.193)
sos: Constituída e considerada como suficiente pela Administração, para ciais e administrativos, ora em curso aos cuidados dos Assessores Jurídi- Adições/Baixas em Investimentos
2.067
(2.000)
atender possíveis perdas que possam advir com os valores a receber de cos, sendo diversos suportados por Depósitos Judiciais. n) Capital Social: Adições/Baixas em Imobilizados
(17.617)
(5.062)
clientes. g) Estoques: Estão demonstrados pelas quantidades físicas in- Representado por 600.000.000 de ações integralizadas, todas ordinárias e Valores a Amortizar
(8.560)
(12.548)
ventariadas, avaliadas pelo método PEPS - Primeiro a Entrar, Primeiro a nominativas, ao valor nominal de R$ 2,50 cada uma. o) Reservas de Lu- Atividades de Financiamento:
(84.206)
(86.092)
Sair, onde os estoques têm custo em valores iguais ou inferiores ao de cros: Constituídas de conformidade com as disposições estatutárias, deli- Juros sobre Capital Próprio Pagos
(153.700) (118.592)
mercado na data do Balanço. h) Créditos Tributários: Créditos de natureza beradas e aprovadas pelos acionistas presentes nas AGO/E. p) Custo das Empréstimo de Bancos
3.494
–
tributários, sendo ICMS a Compensar por Apuração e ICMS Antecipado por Vendas: Compreende o custo das aquisições de mercadorias para revenda, Aumento de Capital por Subscrição
66.000
32.500
Substituição Tributária junto à Secretaria da Fazenda, decorrentes das ope- devoluções expedidas a fornecedores, abatimentos e bonificações obtidas Efeitos de Caixa e Equivalentes de Caixa
2.495
14.576
rações de compra de mercadorias destinadas a venda. i) Ativo Imobiliza- de fornecedores variações de estoques, outras entradas, outras saídas, im- Variações de Caixa e Equivalentes de Caixa:
2.495
14.576
do: O imobilizado está apresentado pelo custo de aquisição diminuído dos postos contidos no custo (ICMS/PIS/COFINS). q) Despesas com Imposto Saldo no Início do Exercício
30.342
15.766
valores das depreciações calculados as taxas usuais de mercado e os valo- de Renda e Contribuição Social sobre Lucro: Apuradas e calculadas com Saldo no Final do Exercício
32.837
30.342
res a amortizar representados por benfeitorias efetuadas em lojas locadas base nas disposições e alíquotas vigentes sobre os resultados mensais As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
pelos gastos incorridos diminuídos das amortizações realizadas levando-se com base no Lucro Real. r) Seguros: Os valores segurados são contrata- Diretoria:
Giacomo Dalla Vecchia, Cícero Dalla Vecchia,
em consideração o prazo da vigência estipulado nos contratos de locação dos pela Administração em bases consideradas suficientes para cobrir
Natale Dalla Vecchia, Roberto Benito
(valor de mercado). j) Fornecedores de Bens e Serviços: Corresponde em eventuais perdas com sinistros sobre os bens integrantes do ativo perma- Contadora:
Ana Cristina da Costa Gimenes Orlandini
quase sua totalidade a valores a pagar a sua coligada Cem Administração nente, estoques e imóveis locados.
TC CRC: 1SP292562/O-1
Relatório dos Auditores Independentes
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencioAos Srs. Diretores das Lojas Cem S.A. Rodovia Engenheiro Ermênio controles internos que ela determinou como necessários para permitir a nais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a
de Oliveira Penteado - s/nº - km 46 - Salto - SP. 1. Opinião: Examinamos elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, inde- auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às ciras Demonstrações Contábeis das Lojas Cem S/A, que compreendem o pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demons- cunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demons- trações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capaci- eficácia dos controles internos da instituição. • Avaliamos a adequação das
trações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de dade de a instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das princi- assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
pais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as base contábil na elaboração das demonstrações contábeis. 4. Responsabi- adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nos- operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, não existem
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira das Lojas sos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações con- incertezas relevantes em relação a eventos ou condições que possam leCem S/A em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações tábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, vantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operae os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de au- cional da instituição. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidêncom as práticas contábeis adotadas no Brasil. 2. Base para opinião: Nossa ditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segu- cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. • Avaliamos a
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio- rança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even- inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do tuais distorções relevantes existentes. Como parte da auditoria realizada de correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos objetivo de apresentação adequada.• Obtivemos evidência da auditoria
em relação à instituição, de acordo com os princípios éticos relevantes pre- julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo da apropriada e suficiente referente às informações financeiras da instituição
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio- auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção re- para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis.
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as levante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredita- por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria auditoria e, consequentemente, pela opinião de auditoria. São Paulo, 01 de
mos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fun- em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria março de 2018. Andreoli & Associados - Auditores Independentes S/S.
damentar nossa opinião. 3. Responsabilidade da administração sobre as apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não CRC2SP017977/O-1. Walter Arnaldo Andreoli
- Contador
demonstrações contábeis: A administração da instituição é responsável detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro- CRC1SP040608/O-0 - Sócio Responsável; Luiz Carlos Fauza Antônio pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles Contador CRC1SP065377/O-0 - Sócio Responsável.

Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação dos executados DINO VITTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (CNPJ nº 43.456.763/0001-54),
na pessoa de seu representante legal, DINO LEITE VITTI (CPF n° 039.269.908-72), e ESPOLIO DE GLORIA JARDIM VITTI, na pessoa de seu representante legal,
O Dra. Mônica Di Stasi Gantus Encinas, MM Juiza de Direito da 3º Vara Civel do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da Lei. FAZ SABER, aos que
o presente Edital de 1° e 2° Leilão/Praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os autos da
ação Ordinária em fase de Execução, ajuizada por VALENTIM VIDEIRA, Processo n° 1018221-84.1995.8.26.0100 (antigo nº 583.00.1995.810237-8), tendo sido
designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será vendido no estado em que se encontra e o leilão será realizado
por meio eletrônico, com fulcro nos artigos 886 a 903 do Código de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, e artigo 250 e seguintes das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal
www.allianceleiloes.com.br. A Praça 1ª terá início no dia 08/05/2018 às 14:00 horas e término dia 11/05/2018 às 14:00 horas onde serão aceitos lances de
interessados previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou igual ao valor da avaliação em 1ª Praça, fica desde já
designado para início da 2ª Praça o dia 11/05/2018 às 14:01 horas que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 04/06/2018, às 14:00 horas.
Em primeiro e segundo leilão/praça a arrematação poderá se dar por qualquer valor, ainda que inferior a avaliação e desde que não se trade de inferior a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação (atualizada pelos indices adotados pelo TJSP desde o laudo), na forma do art. 13 do provimento CSM 1625/2009 ou de 80% (oitenta
por cento) do valor de avaliação atualizada, caso se trade de imóvel de incapaz, não sendo aceito em hipótese alguma lance vil, de acordo com o art. 891, § único do
Novo CPC. Os leilões serão conduzidos pelo Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP,
sob o n° 857. Os lances poderão ser ofertados pela lnternet, por meio do site www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial. Correrão pôr conta do arrematante todas
as providências necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas com transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto débitos
fiscais e tributários gerados pelo imóvel, que sub-rogarão no preço da arrematação nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. O
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do praça/ciência da liberação
do lance condicional, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com a comprovação do efetivo pagamento do valor da arrematação e da
comissão será assinado o auto de arrematação, caso não sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os
lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista no art. 695 do CPC. O
arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 3% (três por cento) sobre o preço
de arrematação do bem, conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, e art. 17 do provimento CSM 1.625/2009, por meio de
deposito bancário em nome de Cláudio Sousa dos Santos – CPF 073.919.578-60, Banco Bradesco Agência: 0095, Conta Corrente: 171.261-6, não estando a referida
comissão incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por
razões alheias a vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas. Se o leilão for diversos bens o houver mais e um laçador, terá preferência aquele que
se propuser a arremata-los todos, em conjunto, oferecendo para os bens que não tiverem lance, preço igual ao da avaliação e, para os demais, preço igual ao maior
lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido oferecido para ele. Descrição do bem: IMÓVEL DESCRITO na Matrícula nº 14.662 do 16º
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP: Um terreno, na Rua Um, na Chácara denominada Ribeiro, na Vila Mangalot, 31º Subdistrito – Pirituba, que
assim se descreve e caracteriza: de quem da área olha para a Rua Um , lado direito está distante 324,30 m do ponto da Estrada de Pirituba, medindo 235,70m, mais
ou menos, de frente para a referida Rua Um, rumo S.W. 2º 30’, até encontrar o valo da divisa com o Dr. Ramos e Silva Júnior, aí virando à esquerda segue por esse
valo na extensão de 66,00 m, mais ou menos confinando com o mesmo Dr. Ramos e Silva Júnior, até encontrar o ponto de intersecção desse valo, com a reta paralela
na Rua Um (frente do imóvel), e atualmente também com uma praça sem nome, e, dobrando à esquerda segue pela referida reta paralela na Rua Um, na extensão de
288,50 m, mais ou menos, no rumo S.W.3º, confinando com o restante dos terrenos de Francisca Lissandrello, até dobrar à direita em ângulo reto rumo S.W. 87º na
extensão de 15,00 m, dobra à esquerda em ângulo reto por uma reta de 25,70 m, no rumo de S.W. 3º e novamente à esquerda em ângulo reto S.E. 87º na extensão de
75,00 m, até o ponto de partida, fechando o perímetro sobre a linha divisória da Rua Um, perfazendo uma área de 14.7000,00 m², ficando aqui esclarecido que a metragem
correta dos fundos é de 228,05m. Consta no laudo de avaliação que o imóvel é constituído de terreno e duas construções residenciais, sem valor comercial. O terreno
possui frente de 234,61m, lado direito (de quem da rua olha o imóvel) de 61,36 m, lado esquerdo (de quem da rua olha o imóvel) de 72,76 m, fundos de 253,39 m e área
de 14.487,48m². Contribuinte nº 078.429.0076-0. Avaliação R$ 10.180.000,00 (05/2015), valor que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de
atualização monetária do TJ/SP. Consta do Av. 3 consta da matrícula que a Rua Um, tem atualmente a denominação de Rua General Lauro Cavalcanti de Farias.
Conforme R. 13 consta desta matrícula que a proprietária “DINO VITTI” CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, transmitiu metade ideal do imóvel à
“SOUEN & NAHAS” CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Conforme Av. 14 consta desta matrícula que a metragem correta dos fundos do imóvel é de
228,05m. Conforme R. 15 consta desta matrícula a penhora exequenda da metade ideal do imóvel objeto desta matrícula, de propriedade de DINO VITTI CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LTDA, tendo sido nomeada como depositária DINO VITTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, na pessoa de seu representante
legal. Conforme Av.18 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, nº de ordem 15495905, em trâmite na Vara de Execuções Fiscais Municipais do
Foro Vergueiro da Capital/SP, requerida por SÃO PAULO SECRETARIA NEGÓCIOS JURÍDICOS contra DINO VITTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA-ME, foi penhorada a parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária DINO VITTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA - ME. Consta no laudo de avaliação que o imóvel é constituído de terreno e benfeitorias, sem valor comercial. Contribuinte nº 078.429.0076-0. Consta no site
da Prefeitura de São Paulo/SP débitos de IPTU para o exercício de 2016 no valor de R$ 228.316,72 e para o exercício atual no valor de R$ 182.351,03 (10/03/2017),
e que existem débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 2.697.229,52 (21/12/2016). Do Pagamento Parcelado - Os interessados poderão apresentar proposta
de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não
suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC).
PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento
sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face
do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do
CPC). Adjudicação - Na hipótese de adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial,
que nesse caso será de 3% (três por cento). Remição da Execução ou Acordo - Se o(s) executado(s), após a publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo
antes de adjudicado ou alienado o bem, deverão apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada
de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou celebração do acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste
caso, deverão o(s) executado(s) pagar a importância devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais, honorários advocatícios e a comissão devida ao
Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exeqüenda). A publicação deste Edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais
dos executados e dos respectivos patronos. Dos autos, não consta recurso pendente de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma
da Lei. São Paulo/SP, 06 de abril de 2018. Mônica Di Stasi Gantus Encinas - Juíza de Direito.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000298-47.2018.8.26.0006. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana
Mendes Simões Botelho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA, Brasileiro,
CPF. Nº. 276.746.448-80, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Banco Itaucard S.A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a
quantia de R$ 27.032,54, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos
do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de março de 2018. 12 e 13.04
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0044179-54.2016.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando
Antonio Tasso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Trevo Logística e Distribuição Ltda, CNPJ nº
01.706.269/001-27, Trevo Transportes S/A, CNPJ nº 07.957.053/0001-44 e Trevo Logística Ltda, nº 03.092.852/
0001-44, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Logos Assessoria
e Transportes Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV
do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague
a quantia de R$ 70.121,74( atualizada até 01/10/2016), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 30 de maio de 2017.
12 e 13/04

George Alfredo Salem Nastas - Sócio Gerente

Ana Paula de Oliveira Fabiano - Contadora - CRC-SP - 1SP189670/O-4

CEM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF: 01.828.436/0001-36
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras em milhares de reais, referente ao período de 01/01/2017 a 31/12/2017,
ficando esta Diretoria à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.
A Diretoria
Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios Sociais Findos em
Balanço Patrimonial dos Exercícios Sociais Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Valores em Milhares de Reais)
31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Pelo Método Indireto)
31.12.2017 31.12.2016 Passivo
31.12.2017 31.12.2016
Ativo
(Valores em Milhares de Reais)
251.259 183.923 Passivo Circulante: (nota 2e)
75.561
63.855
Ativo Circulante: (nota 2e)
31.12.2017 31.12.2016
Disponível:
243
147 Atividades Operacionais:
13
19 Fornecedores de Bens e Serviços
67.396
51.357
23.359
17.782 Resultado do Exercício
Caixa, Bancos e Fundos
13
19 Tributos e Contribuições a Recolher
61.296
56.563
251.246 183.904 Títulos a Pagar
7.739
5.110 Receitas (Despesas) que não Afetam o Caixa:
Realizável a Curto Prazo:
9.296
8.563
Pagamentos Antecipados
456
1.625 Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar 44.200
40.800 Depreciações/Amortizações
52.000
48.000
Aplicações Financeiras
236.334 169.927 Outros Exigíveis a Curto Prazo
20
16 Juros sobre Capital Próprio
–
–
9.000
9.000 Provisão para Contingências
Clientes (nota 2c)
13.577
11.002 Passivo Não Circulante:
9.000
9.000 Variações do Ativo Circulante e
Estoques
878
1.350 Provisão para Contingências (nota 2f)
(935)
(3.488)
822.753 714.558 Ativo não Circulante:
Créditos Tributários
1
– Patrimônio Líquido: (nota 2i)
1.169
(240)
656.055 603.490 Capital Social (nota 2h)
600.000 550.000 Pagamentos Antecipados
Ativo Não Circulante:
(2.575)
(1.905)
23
23 Reserva Legal
Realizável a Longo Prazo:
5.930
2.568 Clientes
472
(1.350)
216.823 161.990 Estoques
Depósitos Judiciais
23
23 Reservas de Lucros
(1)
7
656.032 603.467 Total do Passivo
907.314 787.413 Créditos Tributários
Imobilizado: (nota 2d)
Terrenos e Edifícios
753.852 691.990 As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis Variações do Passivo Circulante e
8.305
8.736
(97.820) (88.523) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Passivo não Circulante:
Depreciações Acumuladas
Fornecedores
96
(197)
907.314 787.413
Total do Ativo
Sociais Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
Tributos e Contribuições
5.576
9.245
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
(Valores em Milhares de Reais)
2.629
(261)
Demonstração do Resultado dos Exercícios Sociais Findos em
Re- Total do Títulos a Pagar
4
(51)
31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Valores em Milhares de Reais)
Capital Reserva serva Patrimônio Outros Exigíveis a Curto Prazo
136.062 113.168
31.12.2017 31.12.2016 Descrição
Social de Lucros Legal Líquido Total das Atividades Operacionais
(128.268)
(106.026)
Atividades
de
Investimento
Receita Bruta
151.781 120.967 Saldo em 31.12.2015
500.000 132.600
– 632.600
Aplicações Financeiras
(66.406) (56.607)
Tributos sobre Faturamento
(5.263)
(3.291) Subscrição e Integralização
(61.862) (49.939)
Receita Líquida
146.518 117.676 de Capital
30.600
–
–
30.600 Adições em Imobilizado
Baixas em Investimentos
–
520
Custo das Vendas
(472)
– Aumento de Capital
(7.800)
(7.200)
Resultado Bruto
146.046 117.676 por Bonificação
19.400 (19.400)
–
– Atividades de Financiamento:
40.800
30.600
Despesas Administrativas
(1,810)
(1.948) Resultado do Exercício
– 48.789 2.568
51.357 Aumento de Capital Social
(48.600) (37.800)
Resultado de Provisões e Amortizações
(9.296)
(8.563) Saldo em 31.12.2016
550.000 161.989 2.568 714.557 Juros sobre Capital Próprio Pagos
Total dos Efeitos de Caixa e Equivalentes de Caixa (6)
(58)
Receitas Financeiras
19.019
18.682 Subscrição e
(6)
(58)
Juros sobre Capital Próprio do Exercício
(52.000) (48.000) Integralização de Capital
40.800
–
–
40.800 Variações de Caixa e Equivalentes de Caixa:
Saldo no Início do Exercício
19
77
Resultado antes do IR e CSLL
101.959
77.847 Aumento de Capital
13
19
Despesas com IR e CSLL
(34.563) (26.490) por Bonificação
9.200 (9.200)
–
– Saldo no Final do Exercício
Resultado após IR e CSLL
67.396
51.357 Resultado do Exercício
– 64.034 3.362
67.396 As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis Saldo em 31.12.2017
600.000 216.823 5.930 822.753 conhecidos, incluindo quando aplicável, os encargos e atualizações calcuProposta da Diretoria
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2017
lados até a data do balanço. f) Provisão Para Contingências - ConsideraNota 1 - Contexto Operacional: A sociedade tem por objeto a administra- Distribuição de Dividendos
–
–
–
– da como suficiente para atender possíveis perdas que possam advir dos
ção de bens, compra e venda de imóveis próprios e a participação em ou- Aumento de Capital por Bonificação 5.800 (5.800)
–
– processos judiciais e administrativos ora em curso, aos cuidados dos “Astras sociedades como quotista ou acionista, a sociedade existirá por prazo Aumento de Capital por Subscrição 44.200
–
–
44.200 sessores Jurídicos”. g) Provisão de IRPJ e da Contribuição Social sobre
650.000 211.023 5.930 866.953 Lucro - estão constituídos de conformidade com a legislação e alíquotas
indeterminado. Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: Saldo
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis vigentes com base no Lucro Real por Estimativa Mensal. h) Capital Social
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as disposições conti- A provisão de aluguéis a receber é constituída com base no valor estipulado - está representado por 240.000.000 de ações ao valor nominal de R$ 2,50
das na Lei nº 11.638, de 28.12.2007 e na Lei nº 11.941, de 27.05.2009, no contrato de locação dos imóveis. d) Imobilizado - está demonstrado ao cada uma. i) Patrimônio Líquido - O Lucro Líquido do exercício de MR$
conforme segue: a) Aplicações Financeiras - estão demonstradas ao valor custo de aquisição, incluindo as adições e baixas ocorridas até 31.12.2017; 67.396 se encontra demonstrado como Reservas de Lucros cuja destinade aplicação acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. inclusos, também os valores correspondentes a obras em andamento. As ção será deliberada na AGO/E. Nota 3 - Partes Relacionadas - As transab) Registro das Receitas e Despesas - as receitas e despesas estão depreciações são calculadas/ pelo método linear de acordo com a vida útil ções com partes relacionadas se resumiram às receitas originadas de aludemonstradas pelo regime de competência de exercícios. c) Clientes - dos bens. e) Ativo e Passivo Circulante - demonstrados a valores guéis de imóveis à empresa ligada, Lojas Cem S.A.
Diretores
Contadora
Giacomo Dalla Vecchia
Cícero Dalla Vecchia
Natale Dalla Vecchia
Roberto Benito
Ana Cristina da Costa Gimenes Orlandini - TC CRC: 1SP292562/O-1
Relatório dos Auditores Independentes
Aos Srs. Diretores das Cem Administração e Participações S.A. - Ro- dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis ado- os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações faldovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado - S/Nº KM. 46 Sala 10 tadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como neces- sas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevan- Salto - SP - 1. Opinião: Examinamos as Demonstrações Contábeis da sários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriaCem Administração e Participações S.A., que compreendem o Balanço distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na dos às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião
Patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável sobre a eficácia dos controles internos da instituição. • Avaliamos a adequado resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para pela avaliação da capacidade de a instituição continuar operando, divulgan- ção das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas cono exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas do, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade tábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos
contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstra- operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de contições contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os contábeis. 4. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons- nuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, não
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira das Cem Adminis- trações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que existem incertezas relevantes em relação a eventos ou condições que postração e Participações S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distor- sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir operacional da instituição. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 2. Base para relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. • Avaliamos a
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasilei- nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contáras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformi- acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de- beis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis represendade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Res- tectam as eventuais distorções relevantes existentes. Como parte da audi- tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. toria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de com o objetivo de apresentação adequada. • Obtivemos evidência da audiSomos independentes em relação à instituição, de acordo com os princí- auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profis- toria apropriada e suficiente referente às informações financeiras da instituipios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Conta- sional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os ção para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis.
dor e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi- riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente- Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da
lidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi- auditoria e, consequentemente, pela opinião de auditoria. São Paulo, 01
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi- mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidên- de março de 2018. Andreoli & Associados Auditores Independentes S/S
ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 3. Responsabilidade cia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O - CRC2SP017977/O-1; Walter Arnaldo Andreoli - Contador da administração sobre as demonstrações contábeis: A administração risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior CRC1SP040608/O-0 - Sócio Responsável; Luiz Carlos Fauza Antonio da instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar Contador - CRC1SP065377/O-0 - Sócio Responsável.

M

Santana Administração
de Bens Próprios S/A

CNPJ: 00.278.328/0001-74 - NIRE: 35300511654
Assembleia Geral Ordinária
Edital de Convocação de Acionistas de Companhia Fechada
Ficam convocados os acionistas da Companhia “Santana Administração de Bens Próprios S/A” a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada às 16h00min horas, do dia 20 de abril de
2018, em sua sede, com endereço à Praça Joaquim Carlos, Centro,
nº 03-B, na Cidade de Pedreira, Estado de São Paulo, CEP 13920000, para deliberar a seguinte ordem do dia: (i) apreciar as contas
da diretoria, o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultados
e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31/12/2017; (ii) eleger os membros da Diretoria para
o mandato de 01 (um) ano (05/2018 a 05/2019) e fixar a respectiva remuneração global mensal para o exercício social de 2019;
(iii) tratar de assuntos diversos de interesse geral dos acionistas.
Pedreira, SP, 04 de abril de 2018. Diretores: Cleusa Maria Gouveia
Nery; José Rafael Lopes; Sérgio Ruas Dias Maurício.
(12-13-14)

EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0018525-13.2012.8.26.0001 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 7ª
Vara Cível,do Foro Regional I-Santana,Estado de São Paulo,
Dr(a).Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da
Lei,etc.FAZ SABER a(o)SUELI DOS SANTOS VALENTE,
Brasileiro,Casada,Comerciante,RG 8120533,CPF 685.054.77804 e NELSON DE CAMPOS VALENTE, Brasileiro, Casado,
Comerciante,RG 2777413, CPF 206.596.108-25, que lhes foi
proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse
com pedido de Constatação de Abandono e de Vistoria para
Apuração de Danos ajuizada pelo Espólio de AURORA DE
OLIVEIRA TOLEDO LEME,neste ato, representado por sua
inventariante REBECA DE OLIVEIRA TOLEDO LEME,portadora da Cédula de Identidade RG nº45.014.541-4 e do CPF/
MF nº 356.459.498-11.Visando a constatação do atual estado
do imóvel situado à Rua Judith Zunkeller, 300, abandonado
pela Ré Gabriela e a imissão da Autora na posse do referido
imóvel.Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a citação por EDITAL para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital,apresentem resposta,sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos
articulados pelos Requerentes.Não sendo contestada a ação,
os réus serão considerados revés,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 09 de fevereiro de 2018.
[12,13]

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019312-48.2014.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Alberto
Gibin Villela, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Bela Vista Art e Decorações Ltda, CNPJ nº 51.952.271/000160, nos autos da ação de Execução de Titulo Extrajudicial movida por Condali Distribuidora de Alimentos Ltda,
ref. Duplicatas nºs 8263 e 8016, objetivando o pagamento do débito de R$ 5.682,34, atualizado ate fev/14, nos
termos artigo 652 do CPC. Estando a executada em local ignorado, foi deferida sua citação por edital, para
que no prazo de 03 dias , a fluir após os 20 dias supra, paguem o débito atualizado e acrescido das cominações
legais, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida, sendo que no prazo
de 15 dias para oferecimento de embargos. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. 12 e 13/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1066563-91.2016.8.26.0100 O MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Luciano Gonçalves
Paes Leme, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) ADRIANA MACIEL BAENA, CPF 170.161.768-43, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Alexandre Carrasco, alegando em síntese:
em em 01/08/2013, realizou a venda do veículo FIAT/UNO Placas CEW-4672 RENAVAM 655195920 à requerida,
assinando e reconhecendo a autenticidade de sua assinatura no Documento de Transferência, conforme
Certidão emitida pelo 6º Tabelião de Notas de São Paulo. A partir do ano de 2015, começou a receber
comunicados do CADIN ESTADUAL e MUNICIPAL, informando que seu nome havia sido inscrito na dívida
ativa por falta de pagamento de IPVAs e infrações de trânsito oriundas do automotor em tela, débitos estes
originados após sua venda. 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, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de março de
2018.
12 e 13/04

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1018142-47.2014.8.26.0001 Classe: Assunto: Busca e Apreensão
- Propriedade Fiduciária Requerente: Aymore Credito Financiamento e Investimento S/A. Requerido: Flávia
Raschini Alves EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018142-47.2014.8.26.0001
A MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Maria
Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLAVIA RASCHINI ALVES (CPF/MF sob o n°
290.705.318-36 e RG nº 45577852 - SP) que Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou
uma ação de Busca e Apreensão, relativo ao veículo marca RENAULT, modelo LOGAN EXPRESSION, ano
fab./mod. 2009 / combustível GASOLINA, cor PRETA, chassi 93YLSR7GHAJ296209, placa EKY5410,
RENAVAM 000164812512. Apreendido o bem e estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague a dívida, sob pena de consolidar-se propriedade
e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04),
podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia.
Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o edital afixado e publicado nos termos da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
03 de abril de 2018.
12 e 13/04

E D I T A L
D E
N O T I F I C A Ç Ã O
E X E C U Ç Ã O
E X T R A J U D I C I A L
Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do DecretoLei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90, a
promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram o(s)
imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de
11/04/2018 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial. Quaisquer
informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa Econômica
Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em horário bancário.
Contrato: 3.0238.4051931-7 - SED: 30684/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): ROBERTO MAURER, BRASILEIRO, SEPARADO JUDICIALMENTE,
INDUSTRIÁRIO, CPF: 057.462.058-34, RG: 3.796.351 SSP/SP e SUELI PARRA
SANCHES, BRASILEIRA, DIVORCIADA, COMERCIARIA, CPF: 057.462.058-34, RG:
11.243.570-SSP/SP. Imóvel sito à: AVENIDA SANTA MÔNICA, Nº 593, APARTAMENTO
Nº 33 S, TIPO B, LOCALIZADO NO TÉRREO INFERIOR, DO BLOCO 05 DO
CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL SANTA MÔNICA, NO 31 º SUBDISTRITO
PIRITUBA - SAO PAULO/SP. Cabendo-lhe uma vaga indeterminada em estacionamento
descoberto do condomínio.
São Paulo, 11/04/2018.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
Agente Fiduciário
11, 12 e 13/04/2018

São Paulo, sexta-feira, 13 de abril de 2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos todos os filiados devidamente quites com suas obrigações
estatutárias para participarem da Assembleia Geral do INSTITUTO
NACIONAL DO DESPORTO ÁQUATICO – INDA à realizar-se no dia 26
de Abril de 2018 ás 19:00 horas em primeira chamada e ás 19:30 horas
em segunda e última chamada na Rua Heitor Ariente nº 174 – Vila
Sônia - São Paulo - SP, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia:- 1-) Prestação de Contas dos exercícios anteriores; 2) Renúncia do Presidente, Vice Presidente e membros do Conselho
Fiscal; 3-) Alteração da Nomenclatura do Instituto; 4-) Adequação dos
Estatutos com a nova nomenclatura; 5-) Eleição e Posse do Presidente,
Vice-Presidente, Conselho Fiscal, Nomeação e Posse da respectiva
Diretoria; 6-) Assuntos Gerais. São Paulo, 07 de Abril de 2018. Klaus
Lellis Celadon - Presidente.
12, 13 e 14/04/18

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 03 de abril de
2018,por parte do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com sede na
Avenida Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, na cidade de São
Paulo/SP, ficam INTIMADOS, ALFREDO ANTONIO NOTTE, boliviano,
divorciado, empresário,RG nº 7.173.333-4-SSP/SP, CPF sob nº
072.652.088-89 e LUZIA APARECIDA NAZI, brasileira, divorciada,
empresária,RG nº 9.740.923-6-SSP/SP, CPF sob nº 028.550.698-66,
a efetuarem neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins de
Vasconcelos, nº 2.376, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00
horas, o pagamento de R$367.060,12com os encargos previstos em
contrato de alienação fiduciária registrado nas matrículas nº. 133.579,
133.619, 133.620, 133.634 e 133.635,referentes à aquisição de um
apartamento sob nº 11, no 1º andar, e as vagas de garagem todas no
subsolo sob nºs 27, 28, 42 e 43, ambos localizados no Edifício “Palácio
dos Nobres” situados na Rua José do Passo Bruques, nº 75, no 26º
Subdistrito – Vila Prudente. O pagamento será efetuado no prazo de 15
dias, a contar da última publicação deste edital; e não pago a importância
devida, serão constituídos em mora, nos termos do artigo 26 e seus
parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1.997. Em virtude da
não localização dos destinatários, é feita a intimação dos mesmos por
edital, publicado por 03 (três) dias. São Paulo, 10 de abril de 2018. Eu,
Adriana Bergamo Bianchini da Silva.Oficiala Interina, a digitei, conferi
e assino.
11, 12 e 13/04/18
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032002-12.2014.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Fabiana Marini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Fabiane Braga Mantovani,
CPF 348.437.028-97, que AMC - Serviços Educacionais Ltda, ajuizou uma Ação Monitória,
objetivando o recebimento de R$ 5.670,80 (04/2014), acrescidos de juros e correção
monetária, referente ao débito do Contrato de Prestações de Serviços Educacionais, bem
como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando a requerida em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5%
do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), ou apresente embargos, sob pena de
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os
fatos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de dezembro de 2017. B 13 e 14/04
Intimação - Prazo 20 dias. Cumprimento de sentença (0003026-07.2017.8.26.0100). A
Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, Juíza de Direito da 6ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz
Saber a Sergio da Cunha Ribeiro, CPF 562.635.119-15, que a Ação de Procedimento
Ordinário sob nº 0066574-79.2012.8.26.0100, distribuída por Escola de Educação Superior
São Jorge, CNPJ nº 67.973.677/0001-87, foi julgada procedente, condenando o réu ao
pagamento de R$ 12.172,73 (01/2017), corrigidos monetariamente, bem como a custas,
honorários e demais cominações. Estando o réu em lugar ignorado, expediu-se o presente,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra ou apresente bens
a penhora, sob pena não o fazendo, ser acrescido de multa no percentual de 10%, do
montante da condenação (art. 523, §§ 1º e 3º do CPC), quando será penhorado bens para
garantia da execução, podendo, no prazo de 15 dias oferecer impugnação. Será o presente,
afixado e publicado na forma da Lei.
B 13 e 14/04
Citação - Prazo 20 dias - Processo 1060942-84.2014.8.26.0100. A Dra. Luciana Biagio
Laquimia, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP. Faz Saber a Lismari
Giron, CPF 136.069.258-40, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação com
Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento R$ 77.573,40 (06/2014),
bem como a custas, honorários e demais cominações, referente ao saldo devedor do
Crédito Pessoal Eletrônico com Proteção - Pessoa Física, contrato 320000072450. Estando
a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel e presumir-seão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC), sendo
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 §- IV). Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 21/03/2018.
B 13 e 14/04

Citação - Prazo 20 dias - Proc. 0008522-53.2013.8.26.0004. O Dr. Rodrigo de Castro
Carvalho, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional IV - Lapa/SP. Faz Saber a
Carriel Transportes Ltda - EPP, CNPJ 14.605.961-34, na pessoa de seu representante
legal, que Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas, ajuizou uma Ação com
Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 142.519,83 (abril/
2013), corrigidos monetariamente, referente a indenização por danos materiais das
mercadorias subtraídas, atinentes às Notas fiscais nºs 424175 a 424181, bem como ao
pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando a requerida em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste, sob pena de ser considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257 §- IV). OBS.: Caso a ré não tenha condições de
contratar advogado, deverá buscar Assistência Judiciária do Estado, com a devida
antecedência. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. B 13 e 14/04
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0034867-23.2017.8.26.0002
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 Mercadosom
Peças Acessórios Automotivos Ltda, CNPJ 96.343.975/0001-91, na pessoa de seu
representante legal, que nos autos da Ação Monitória, requerida por Banco Santander
(Brasil) S/A, foi convertido o mandado de citação em execução, para cobrança de R$
130.053,33 (14.12.2017), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários e
demais cominações. Estando a ré em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que em
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor acima ou apresente bens a penhora,
sob pena não o fazendo, ser acrescido de multa no percentual de 10%, do montante da
condenação (Art. 523, § 1º e 3º do NCPC), quando será penhorado bens para garantia
da execução, podendo, no prazo de 15 dias oferecer impugnação, sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). NADA MAIS. B 13 e 14/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1043223-87.2017.8.26.0002.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Antonio Carlos Santoro Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
MARCUS VINICIUS VILELA DE MESQUITA - EPP, CNPJ 12.055.861/0001-56, que lhe
foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco Santander (Brasil) S/A, objetivando
o recebimento de R$ 113.557,31 (junho/2017), acrescidos de juros e correção monetária,
referente ao saldo devedor da Proposta de Abertura de Conta de Depósitos e Adesão a
Produtos e Serviços-Pessoa Jurídica-Operação nº 4640130018076000173. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o
pagamento da quantia acima especificada, devidamente atualizada, bem como dos
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos
ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não havendo resposta, 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.
B 13 e 14/04

PROCESSO Nº 1127009-31.2014.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 28ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER à Medline Assistência Médica Ltda, CNPJ 02.080.928/0001-59,
na pessoa de seu representante legal, que Instituto de Imunologia e Oncologia S/S Ltda,
ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 41.528,66 (12/
2014), referente ao débito do Contrato de Prestação de Serviços, firmado em 18.07.2012.
Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03
dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros e
correção monetária, bem como, honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do
débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba
honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra,
para oferecer embargos, facultando a executada nesse prazo, reconhecendo o crédito do
exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e
honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de
revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei.
B 13 e 14/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1045061-65.2017.8.26.0002.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Fernanda Soares Fialdini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a eventuais
terceiros interessados, que Henrique José Matias, CPF 028.606.008-68, ajuizou uma
Ação de Usucapião, com Procedimento Comum, objetivando o domínio do veículo tipo
Caminhão GMC - General Motors, ano e modelo 1957, HP 156, 2 eixos, 6 cilindros,
carroceria aberta, movido a gasolina, fabricação nacional, montado no Brasil, nº do motor
248-59779 e nº do Chassi G107814, alegando o requerente a posse mansa e pacífica no
prazo legal. Estando em termos, foi determinada a citação por edital dos supramencionados,
para que no prazo de em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem o feito, sendo
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). B 12 e 13/04

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 001030748.2016.8.26.0003 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(o) VALDEMAR DA SILVA, RG 4372538-7, CPF
535.418.128-34, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por A.B.P.A. - Associação Beneficente Providência Azul. Estando o réu em lugar
ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 dias, após fluir após os 20 dias supra,
efetue o pagamento voluntário do débito no valor de R$13.609,52 (janeiro/2017), sob pena
de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art.
523, §§ 1º e 3º do Código de Processo Civil). Transcorrido o prazo sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independente de penhora ou
nova intimação, ofereça sua impugnação, nos próprios autos (art. 525 do Código de
Processo Civil). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS.
B 12 e 13/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018720-36.2016.8.26.0002.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Fernanda Soares Fialdini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Edson
de Araújo Gama, CPF 227.316.598-66, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação Execução
de Título Extrajudicial, tendo como corré Edson de Araújo Gama, CNPJ 17.919.872/000150, para cobrança de R$ 28.895,59 (31/08/2016), referente ao saldo devedor da Cédula de
Crédito Bancário (nº 9.569.580). Estando o executado em local ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum
reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento
no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias,
a afluir após o prazo supra, para oferecer embargos, facultando ao executado nesse prazo,
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em
execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
B 12 e 13/04
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1234567
1234567
1234567
FUGINI ALIMENTOS LTDA
1234567
CNPJ nº 00.588.458/0001-03
1234567
Demonstrações Financeiras
Demonstrações dos resultados abrangentes combinados em
1234567 Ativo
Balanços Patrimoniais combinados em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 ( Valores expressos em milhares de reais)
31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de Reais)
Passivo
Combinado
Combinado
1234567
Combinado
2017
2016
2017
2016
1234567 Circulante
2017
2016
160.440 134.962
220.899 186.775 Circulante
1234567 Caixa e equivalentes de caixa
Lucro
líquido do exercício
5.550
11.756
Fornecedores
47.881
45.042
35.025
5.022
1234567 Contas a receber
5.550
11.756
  Resultado abrangente do exercício
74.762 72.897 (PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
1234567 Estoques
'HPRQVWUDo}HVGRVÀX[RVGHFDL[DVFRPELQDGRVHP
9.872
9.637
104.986 98.105 Obrigações sociais
1234567 Tributos a recuperar
31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares reais)
13.116 12.415
2.933
5.320 Obrigações tributárias
1234567 ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV
Combinado
3.468
2.914

 Adiantamentos de clientes
1234567 Demais contas a receber
2017
2016
570
423 Fluxo de caixa das atividades operacionais
3.193
4.630 Demais contas a pagar
1234567 Não circulante
5.550
11.756
116.863 84.302 Resultado do exercício
145.975 126.591 Não circulante
1234567 Tributos a recuperar
  Ajustado por:
986
321 (PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
1234567
3.423 14.536 Fluxos de caixa das atividades operacionais
diferidos
2.276
927 Obrigações tributárias
1234567 Impostos
Depreciações
e
amortizações
9.901
8.469
1.981
1.579
Depósitos judiciais
616
303 Provisão para contingências
1.774
(483)
1234567 Intangível
89.571 94.102 Provisão para devedores duvidosos
1.242
1.365 Patrimônio líquido
402
917
1234567 Imobilizado
1.600
1.600 Provisão de contingências
140.855 123.675 Capital social
18
Reserva de subvenção para investimentos
46.074 26.995 Resultado na venda de ativo permanente
1234567
(1.349) (6.420)
Ajuste avaliação patrimonial
21.031 21.851 Impostos diferidos
1234567
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV


Reserva de lucros
20.866 43.656
1234567 Total do ativo
Antecipação
Produzir/PL
(2.094)
(935)
Total
do
passivo
e
do
patrimônio
líquido
366.874
313.366
366.874
313.366
1234567
Provisões juros sobre empréstimos
21.246
17.032
Demonstrações das mutações dos patrimônios líquidos combinados em 31 de dezembro de 2017 e 2016
1234567
Lucro líquido do exercício ajustado
36.231
38.939
(Valores expressos em milhares Reais)
1234567
Capital Reserva de subvenção
Ajuste de
Reserva
Total do Variação em ativos e passivos operacionais:
1234567
Contas a receber de clientes
(3.639) (8.064)
social
para investimento
avaliação patrimonial
de lucros patrimônio líquido
1234567 Saldos em 31 de dezembro de 2015
Estoques
(6.881) (23.172)
1.600
19.470
22.745
46.623
90.438
1234567 Distribuição de dividendos conforme AGO
Impostos a recuperar
1.722
8.861
(7.159)
(7.159)
1234567 Realização do custo atribuído
Outras contas a receber
1.437
(2.410)
(894)
894
1234567 Reserva Subvenção Investimento
Depósitos judiciais
(313)
(152)
7.525
(8.458)
(933)
1234567 Lucro líquido do exercício
Fornecedores
2.839
19.153
11.756
11.756
Obrigações sociais
235
887
1234567 Saldos em 31 de dezembro de 2016
1.600
26.995
21.851
43.656
94.102
Impostos e contribuições a recolher
(10.412)
2.423
1234567 Distribuição de dividendos conforme AGO
(7.987)
(7.987)
Outras contas a pagar
701
(584)
1234567 Realização do custo atribuído
(820)
820
21.920
35.881
1234567 Reserva
Subvenção Investimento
19.079
(21.173)
(2.094) Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
Fluxos
de
caixa
das
atividades
de
investimentos
5.550
5.550
1234567 Lucro líquido dodeexercício
Aquisições do ativo imobilizado
(26.958) (10.082)
dezembro de 2017
1.600
46.074
21.031
20.866
89.571
1234567 Saldos em 31Demonstrações
Caixa líquido consumido atividades investimentos (26.958) (10.082)
dos resultados combinados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares Reais)
1234567
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
1234567
Combinado
Combinado
Dividendos
(7.987) (7.159)
2017
2016
2017
2016
1234567 Receita operacional líquida
$PRUWL]Do}HVGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
   
390.315 396.523 Resultado operacional antes
1234567 Custo dos produtos vendidos
&DSWDo}HVGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
 
 
(244.408) (239.060) GRVHIHLWRV¿QDQFHLURV
1234567 Resultado bruto
Caixa líquido gerado/(consumido) nas
5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR





145.907
157.463
1234567 Despesas/(receitas) operacionais
DWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
  
Resultado do exercício antes do
1234567 Com vendas e comerciais
Aumento/(redução) líquido caixa/equivalentes caixa 30.003 (17.089)
5.705
8.409
(82.517) (82.599) Imposto de Renda e da Contribuição Social
1234567 Gerais e administrativas
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
5.022
22.111
(1.504)
(3.073)
(42.499) Imposto de Renda e Contribuição Social correntes
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDOGRH[HUFtFLR
 
1234567 Outras receitas (despesas) operacionais líquidas (45.793)
1.349
6.420
27.548
13.737 Imposto de Renda e Contribuição Social diferido
Aumento/(redução) líquido caixa/equivalentes caixa 30.003 (17.089)
1234567
5.550
11.756
(100.762) (111.361) Lucro líquido do exercício
1234567
DIRETORIA
2SDUHFHUGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVFRPSOHWDV
1234567
Regiane Cristina Sechirolli da Silva
acompanhadas das notas explicativas estão disponíveis na sede da empresa.
1234567
Contadora - CRC 1SP241538/O-3
1234567
1234567
1234567
SGA - Sistemas de Gestão Ambiental S.A.
1234567
CNPJ nº 30.157.101/0001-31
1234567
Mensagem da Administração
1234567
demonstrações lnanceiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Sociedade em 26/03/2018. Constituída como ‘Sociedade Anônima de Capital Fechado’, domiciliada no Brasil, a sede social da empresa está localizada na Rua Salete, nº 200 - 13º andar - conjunto
1234567As133presentes
lnanceiras completas, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, encontram-se disponíveis na sede da Companhia. Conselho de Administração.
1234567Ativo- Santana - CEP 02016-001 - São Paulo/SP. As demonstrações
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Milhares de Reais)
Demonstrações dos muxos de caixa - Exercícios lndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado Passivo
1234567Circulante
2017
2016
2017
2016 Circulante
2017
2016
2017
2016
Controladora
Consolidado
1234567 Caixa e equivalentes de caixa
- 1.516 2.962 Atividades operacionais
908 1.401
914 1.417 Empréstimos e lnanciamentos
2017
2016
2017
2016
1234567 Contas a receber
70
335 Lucro antes da provisão para o IR e a CSLL
- 8.464 7.371 Fornecedores
8.341 3.281 10.348
4.369
1234567 Valores a receber pela venda de controlada
95
- Obrigações trabalhistas
Depreciações
13
45
78
102
1234567 Contas a receber de partes relacionadas
11 1.213
900
- Obrigações tributárias
Amortizações
36
53
936
952
Contas
a
pagar
para
partes
relacionadas
218
1234567 Dividendos a receber
7.537
899
876
364
27
311
33
349
19
15
36
29 Custo líquido na alienação de ativos
1234567 Tributos
a recuperar
45
45 Outras contas a pagar
1.981 1.512 1.981 1.512 Ganho (Prejuízo) auferido na alienação de investimento
diversos
776
352 1.171
913 Dividendos a pagar
1234567 Créditos
1.187
95
Dividendos
a
pagar
a
acionistas
não
controladores
Resultado de equivalência patrimonial
(8.877) (2.875) (2.154) (1.445)
Despesas do exercício seguinte
362
362
1234567Total
2.000 1.538 6.221 5.928 Reversão de provisão para contingência
Total do passivo circulante
do
ativo
circulante
9.221
3.059
11.425
10.472
1234567Não circulante
Não circulante
Empréstimos e lnanciamentos
- 2.833 5.667 Reversão de provisão de IR/CS - revisão de cálculo
1234567 Imposto de renda e contribuição social diferidos
- Obrigações trabalhistas e tributárias
126
346 Juros incidentes sobre parcelas a receber
1234567 Créditos diversos
385
385
385
385 Total do passivo não circulante
pela alienação de investimento
- 2.959 6.013
1234567 Depósitos
judiciais
95
10 Patrimônio líquido
Valor recebido pela venda de controlada
- 4.577
4.577
a Receber
- Capital social
1234567 Contas
13.400 13.400 13.400 13.400 Juros incidentes sobre empréstimo
880
1.549
Contas a receber de partes relacionadas
- Reserva de capital
1234567Investimentos
14
14
14
14 Juros incidentes sobre contas a receber
(66)
(513)
12.686 13.388 6.812 5.170 Reserva legal
1.009
593 1.009
593
1234567Imobilizado
(Aumento)/redução de ativos
40
288
290 Reserva retenção de lucros
5.943
1.437
5.943
1.437
1234567Intangível
80 (1.027)
1.175
74
110 11.284 12.220 Total do patrimônio líquido do controlador
20.366 15.444 20.366 15.444 Contas a receber de clientes
1234567
(17)
218
149
(261)
12.760 13.538 18.384 17.680 Participações de não controladores
743 1.162 Outros créditos
1234567Total
20.366 15.444 21.109 16.606 Depósitos judiciais
ativo não circulante
13.145 13.923 18.864 18.075 Patrimônio líquido total
(85)
370
22.366 16.982 30.289 28.547 Contas a receber de partes relacionadas
22.366 16.982 30.289 28.547 Total do passivo e patrimônio líquido
1234567Total dodo ativo
640
1234567
Aumento/(redução) de passivos
Demonstrações dos resultados - Exercícios lndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado Fornecedores
1234567
(28)
(172)
(239)
2017
2016
2017
2016 Obrigações trabalhistas e tributárias
2017
2016
2017
2016
1234567Receita operacional líquida
(11)
(201)
(19)
(476)
58
1.242
23.517
17.529
Despesas
l
nanceiras
(422)
(407)
(1.457)
(2.223)
Contas a pagar para partes relacionadas
125
(64)
1234567Custos dos serviços prestados
(154)
(748) (12.431) (12.901) Receitas lnanceiras
67
318
134
937
Imposto de renda e a contribuição social pagos
(616)
(792) (1.498)
1234567Lucro bruto
(96)
494 11.086
4.628 Lucro antes da provisão para o imposto de
4
(343)
7
(343)
1234567Receitas/(despesas)
operacionais:
renda e contribuição social
8.341
3.281 10.348
4.369 Outras contas a pagar
gerais, administrativas e comerciais
(115)
(958) (1.614) (2.127) Imposto de renda e contribuição social
Fluxo de caixa líquido originado das
1234567 Despesas
30
959
44
1.709
(484) 5.142 8.241
8.604
1234567 Outras receitas operacionais, líquidas
sobre o lucro líquido - corrente
(616)
(801) (1.353) (aplicado nas) atividades operacionais
(85)
1 (1.570)
(418) Imposto de renda e contribuição social
Atividades de investimento
1234567Lucro/(prejuízo) operacional antes das
sobre o lucro líquido - diferido
721
(8)
625 Aquisições de investimentos
1234567 Resultado
participações societárias
(181)
495
9.516
4.210
8.341
3.386
9.539
3.641 Aquisições de imobilizado
(109)
(92)
de equivalência patrimonial
8.877
2.875
2.155
1.445 Lucro líquido do exercício
1234567 Resultado
Aquisições de intangível
na Baixa de investimentos
- Lucro líquido do exercício destinado
1234567Lucro operacional
não controladores
1.198
255 Contas a receber pela alienação de
1234567 lnanceiras antes das receitas/(despesas) 8.696 3.370 11.671 5.655 Lucroaoslíquido
do exercício destinado ao controlador
8.341
3.386
8.341
3.386
investimento
1234567
2.941 1.303
Dividendos recebidos de controladas
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios lndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Milhares de Reais)
1234567
Consolidado Fluxo de caixa líquido aplicado em (originado das)
1234567
Capital
Reserva
Reserva Retenção de
Lucros Patrimônio líquido Participações de Patrimônio líquido atividades de investimento
2.941 1.303
(109)
(92)
social
de capital
legal
lucros
acumulados
do controlador não controladores
consolidado Atividades de lnanciamento
1234567Saldos em 31 de dezembro de 2015
13.400
14
423
5.398
19.235
1.046
20.281 Ingressos de empréstimos
1234567 líquido do exercício
28
3.386
3.386
255
3.641
1234567Lucro
- (5.160) (3.601)
Constituição da reserva legal
169
(169)
- Pagamentos de empréstimos
1234567Dividendos
(2.950) (7.400) (3.475) (7.400)
propostos
(479)
(479)
(139)
(618) Distribuição de lucros
1234567Retenção
1.438
(1.438)
- Distribuição de lucros a acionistas não controladores
dos lucros
(235)
em 31 de dezembro de 2016
13.400
14
592
1.438
15.444
1.162
16.606 Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades
1234567Saldos
Lucro líquido do exercício
8.341
8.341
1.198
9.539 de lnanciamento
(2.950) (7.400) (8.635) (11.208)
1234567Constituição
da reserva legal
417
(417)
1234567
propostos
(1.981)
(1.981)
(1.617)
(3.598) Aumento/(redução) líquida de caixa e
equivalentes
de
caixa
(493)
(955)
(503)
(2.696)
1234567Dividendos
Distribuição de dividendos
(1.438)
(1.438)
(1.438)
1.401 2.356 1.417
4.113
dos lucros
5.943
(5.943)
- Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
1234567Retenção
13.400
14
1.009
5.943
20.366
743
21.109 Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
908 1.401
914
1.417
1234567Saldos em 31 de dezembro de 2017
1234567
Diretoria: Pedro Miguel Cardoso Alves - Diretor Administrativo-Financeiro - CPF 227.710.148-66
Contador: Joel Vieira de Oliveira - CRC 1SP187298/O-4 - CPF 083.733.788-71
1234567
1234567
1234567
Inova Gestão de Serviços Urbanos S.A.
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados
1234567
CNPJ/MF nº 14.748.851/0001-21 - NIRE nº 3530041668-6
do Grupo Pão de Açúcar
1234567
de Reunião do Conselho de Administração de 23.02.2018
1234567 I – Data, Hora e Local: AosAta23.02.2018,
CNPJ/MF nº 46.277.273/0001-89 – NIRE 35400003952
às 11h, na sede social da Companhia, na Avenida Henry Ford, nº 1.718, Mooca, CEP
1234567 03109-000, São Paulo/SP. II – Presença: Presente
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Dis1234567 pensada a publicação dos editais de convocação, em conformidade com o Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76. III – Mesa Dire- O Presidente da COOPERATIVA
DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO PÃO
1234567 tora: Presidente: Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva; Secretário: Ricardo Batista de Souza. IV – Ordem do Dia: Deliberar sobre DE AÇÚCAR (“Cooperativa”) convoca os Delegados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a
1234567 a reeleição da Diretoria da Companhia. V – Deliberações: O Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de realizar-se na sede social, na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 3.126, São Paulo - SP, em 25 de abril de 2018,
1234567 votos,
deliberou pela reeleição dos membros da Diretoria, por novo mandato com prazo determinado de 1 ano, a contar desta
observados os seguintes horários e quórum para sua instalação, sempre no mesmo local, nos termos do estatuto
1234567 data, restando
composta da seguinte forma: Diretor Executivo: José Reginaldo Bezerra da Silva, brasileiro, casasocial da Cooperativa: (i) em primeira convocação às 13h30min; (ii) em segunda convocação às 14h30min; e
1234567 do, engenheiro,aRGdiretoria
SSP/PB e CPF/MF nº 377.742.804-30, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na
(iii) em terceira convocação às 15h30min, com a presença de no mínimo 10 (dez) Delegados, para deliberar
1234567 Avenida Henry Ford,nºnº1.479.278
1718, Parque da Mooca, Cep 03109-000. Diretor Administrativo-Financeiro: Ricardo Batista de Sousobre a aprovação da proposta de reforma ampla do Estatuto Social da Cooperativa. A proposta de reforma do
1234567 za, brasileiro, casado, administrador
de empresa, CRA/RJ nº 2048354-6 e CPF/MF nº 034.219.117-97 domiciliado em São Paulo/
Estatuto Social da Cooperativa encontra-se à disposição para consulta dos associados na sede da Cooperativa.
1234567 com endereço comercial na Avenida Henry Ford, nº 1718, Parque da Mooca, Cep 03109-000. Os membros da Diretoria ora Para
efeito de cálculo de quórum de instalação da Assembleia, considera-se o número de 12 (doze) Delegados.
1234567 SP,reeleitos
sob as penas da Lei, que cumprem com todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das Sociedades
Os associados que não são delegados poderão comparecer à Assembleia, obedecendo aos termos do
1234567 por Açõesdeclaram,
e não estão impedidos por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, con1234567 cussão, peculato,
Parágrafo 10 do Artigo 23 do Estatuto Social e observadas as restrições do Artigo 28 do mesmo Estatuto.
a economia popular, a afé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que tempo1234567 rariamente, o acessocontraa cargos
públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. VI – Encerramento: EncerSão Paulo, 12 de abril de 2018.
1234567 rada a reunião e lavrada a presente ata, foi a mesma lida, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de
Antônio Sérgio Salvador dos Santos
1234567 Administração. VII – Assinatura da Ata: Encontram-se presentes os seguintes conselheiros: Anrafel Vargas Pereira da
Diretor Presidente
1234567 Silva, Presidente do Conselho; José Francivito Diniz, Ervino Nitz Filho, Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Már1234567 cio Palikevis dos Santos, Conselheiros. CERTIDÃO: A presente ata confere com o original lavrado em livro próprio. São
1234567 Paulo, 23.02.2018. Ricardo Batista de Souza - Secretário. Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente do Conselho, José Fran1234567 civito Diniz - Conselheiro, Ervino Nitz Filho - Conselheiro, Antonio Carlos Ferrari Salmeron - Conselheiro, Márcio Palikevis dos
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados
1234567 Santos, Conselheiro. JUCESP nº 164.697/18-4 em 05.04.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
do Grupo Pão de Açúcar
1234567
CNPJ/MF nº 46.277.273/0001-89 – NIRE 35400003952
1234567
1234567
Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária
Inova Gestão de Serviços Urbanos S.A.
1234567
O Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO
CNPJ/MF nº 14.748.851/0001-21 - NIRE nº 3530041668-6
1234567
PÃO DE AÇÚCAR (“Cooperativa”) convoca os Delegados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária,
Reunião do Conselho de Administração de 28.02.2018
1234567 I – Data, Hora e Local:AtaAosde28.02.2018,
a realizar-se na sede social, na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3.126, São Paulo - SP, em 25 de abril de 2018,
às 11h, na sede social, Avenida Henry Ford, nº 1.718, Mooca, CEP 03109-000,
1234567 na Capital do Estado de São Paulo. II – Presença:
Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da
observados os seguintes horários e quórum para sua instalação, sempre no mesmo local, nos termos do
1234567 Companhia nos termos do artigo 16 do Estatuto Social.
Mesa Diretora: Presidente: Sr. Anrafel Vargas Pereira da
estatuto social da Cooperativa: (i) em primeira convocação: às 16h30min com a presença de 2/3 dos delegados;
1234567 Secretário: Ricardo Batista de Souza. IV – Ordem IIIdo–Dia:
Retificar e ratificação as atividades desenvolvidas pela
(ii) em segunda convocação: às 17h30min com a presença de metade mais 1 dos delegados; (iii) em terceira
1234567 fiSilva;
lial da Companhia. V – Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por
convocação, às 18h30min com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberar sobre: (a) eleição
1234567 unanimidade,
retificar e ratificar as atividades desenvolvidas pela filial da Companhia localizada na Rua
dos membros da Diretoria; (b) eleição dos membros do Conselho Fiscal; (c) discussão e votação da prestação
1234567 Cabo José dadecidem
nº 11, Parque Novo Mundo, cidade de São Paulo/SP, CEP 02185-020, registrada sob NIRE
de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, compreendendo: (i) o Relatório da Gestão;
1234567 35.904.860.085Silva,
e CNPJ/MF nº 14.748.851/0002-02, compreendem a prestação dos serviços previstos no objeto social da
(ii) o Balanço Patrimonial; e (iii) os Demonstrativos da conta de Sobras e Perdas, acompanhados do Parecer
1234567 Companhia, excluindo
de estacionamento de veículos - CNAE 52.23-1-00, atividade esta que constou
1234567 erroneamente quando dosa atividade
do Conselho Fiscal e do Relatório de Opinião da Auditoria Externo; (d) destinação das sobras apuradas do
registros
iniciais.
VI
–
Encerramento:
Encerrada
a
reunião
e
lavrada
a
presente
ata,
foi
a
1234567 mesma lida, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. VII – Assinatura da Ata: exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, com o repasse ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional
1234567 Encontram-se presentes os seguintes conselheiros: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Presidente do Conselho; José Francivito e Social (FATES) e Fundo de Reserva (reserva legal); (e) aprovação da Política de Conformidade (Compliance);
1234567 Diniz, Ervino Nitz Filho, Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Márcio Palikevis dos Santos, Conselheiros. Certidão: A presente e (f) aprovação da Política de Atividade de Auditoria Interna. As Demonstrações Contábeis do exercício de 2017,
1234567 ata confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 28.02.2018. Ricardo Batista de Souza - Secretário da acompanhadas do respectivo Relatório de Opinião da Auditoria Externa, Política de Conformidade e a Política de
1234567 Mesa. Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente do Conselho, José Francivito Diniz - Conselheiro, Antonio Auditoria Interna da Cooperativa estão à disposição dos associados para consulta na sede da Cooperativa. Para
1234567 Carlos Ferrari Salmeron - Conselheiro, Ervino Nitz Filho - Conselheiro, Márcio Paulikevis dos Santos, efeito de cálculo de quórum de instalação da Assembleia, considera-se o número de 12 (doze) Delegados. Os
1234567 Conselheiro. JUCESP nº 164.698/18-8 em 05.04.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
associados que não são delegados poderão comparecer à Assembleia, obedecendo aos termos do Parágrafo 10
1234567
do Artigo 23 do Estatuto Social e observadas as restrições do Artigo 28 do mesmo Estatuto.
1234567
São Paulo, 12 de abril de 2018.
1234567 FOROS REGIONAIS. VARAS CIVEIS. IV-LAPA. 1ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa/SP. 1º Ofício Cível. EDITAL
Antônio Sérgio Salvador dos Santos
1234567 DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS. A Dra. Lúcia Helena Bocchi Faibicher, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro
1234567 Regional IV Lapa/SP, Faz Saber a Fernando Augusto Aguiar Marques (CPF. 090.349.578-37), que LP Empreendimentos
Diretor Presidente
1234567 Educacionais Ltda lhe ajuizou ação Monitória, Processo 0008016-77.2013.8.26.0004 para cobrança da quantia de
1234567 R$ 18.126,19
(abril de 2013), decorrente do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Estando o requerido
VBI Vetor Araçatuba Empreendimentos e Participações S.A.
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 30 dias supra, pague o débito
1234567 em
isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito
CNPJ/MF nº 12.157.413/0001-63 - NIRE 35.300.446.976
1234567 (ficando
701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo.
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
1234567 (artigo
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos
Data, hora e local: 01/04/2018, às 10h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de
1234567 moldes
do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente, afixado e publicado. SP, 19/03/2018.
13 e 14 / 04 / 2018
convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Ordem do Dia e
1234567
Deliberações: restaram aprovadas pela unanimidade dos presentes: (i) O aumento do capital social em R$ 700.000,00, mediante a emissão
1234567
de 700.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para subscrição privada, pelo preço de emissão total de R$ 700.000,00,
1234567 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1115839-28.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito integralmente destinado à conta de capital social, passando o capital social de R$ 88.645.000,00 para R$ 89.345.000,00, dividido em
1234567 nada forma
Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). César Augusto Fernandes,
89.345.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. As novas ações, que farão jus aos mesmos direitos atribuídos às demais ações
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 1) FAUSTO LONGUINHO DE SOUZA BAZAR ME, CNPJ 74.386.517/0001-05,
1234567 por3ªseuVararepresentante
ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, foram totalmente subscritas pelas acionistas, sendo 584.262 ações
2) FAUSTO LONGUINHO DE SOUZA, CPF 006.034.268-40; 3) LEONOR BARBOZA DE
1234567 SOUZA, RG 20525465,legal;
pela sócia Breof Fundo de Investimento em Participações, 63.000 ações pela sócia S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda., e 52.738 ações
038.868.968-46, e 4) MORENO LONGUINHO DE SOUZA, CPF 325.019.418-29, que
pela sócia ER Vetor Empreendimentos e Participações Ltda., e serão integralizadas, em moeda corrente nacional, até o dia 05/04/2018. (ii)
1234567 lhe foi proposta uma açãoCPF
de Título Extrajudicial por parte de Banco do Brasil S/A, requerendo em síntese
Em razão da deliberação tomada, a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social que passou a vigorar com a seguinte redação: “Artigo
1234567 que os executados paguemde Execução
o valor devido de R$ 543.403,42 (atualizado em 10/11/2015), referente à Cédula de
5º. O capital social é de R$ 89.345.000,00, dividido em 89.345.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” A presente ata é
1234567 Crédito Bancário n° 497 .100.948 (emitida em 10/11/2014). Encontrando-se os executados em lugar incerto e não publicada
forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas - Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente; Rodrigo Avila Sarti - Secretário.
1234567 sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para: no prazo de 03 (três) dias úteis pagar a dívida ou, no Acionistas:naBreof
Fundo de Investimento em Participações, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., por Rodrigo Lacombe Abbud e
1234567 prazo
de 15 dias úteis, opor embargos ou comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução,
Rodrigo Avila Sarti; S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda., p. Juliana Velludo Rezek Rodrigues da Silva; ER Vetor Empreendimentos e
de custas e de honorários, para valer-se do disposto no art. 916 e §§, do CPC. Os prazos referidos fluirão
1234567 acrescido
Participações Ltda., p. Emiliano Rodrigues da Silva. JUCESP nº 166.474/18-6 em 09/04/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
o decurso do prazo do presente edital.Não havendo resposta da parte executada, será nomeado curador
1234567 após
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
1234567 cidade
de São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2018.
13 e 14 / 04 / 2018
1234567
E D I T A L
D E
N O T I F I C A Ç Ã O
1234567
E X E C U Ç Ã O
E X T R A J U D I C I A L
1234567
E D I T A L
D E
N O T I F I C A Ç Ã O
1234567
1234567
E X E C U Ç Ã O
E X T R A J U D I C I A L
Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
1234567
em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
1234567 Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se encontra(m)
da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
1234567 encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o recebimento
1234567 recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S) o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto1234567
nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90, a
1234567 o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto- Lei
a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram o(s)
1234567 Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90, a promover
imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
1234567 promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram o(s) Fica(m)
cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de
1234567 imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. 11/04/2018
para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial. Quaisquer
1234567 Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de
1234567
ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa Econômica
1234567 13/04/2018 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial. Quaisquer informações
1234567 informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em horário bancário.
1234567 Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em horário bancário.
Contrato: 1.0612.4105236-7 - SED: 10332/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
1234567
1234567 Contrato: 3.1221.4029140-0 - SED: 30690/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: DOMUS
1234567
DEVEDOR(ES): FATIMA REGINA PANZA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, GERENTE,
1234567 PROVINCIA
11398721840, RG: 8.841.731 SSP/SP ANTONIO VICENTE DE SOUZA,
1234567 DEVEDOR(ES): JOSE ROBERTO PACHECO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, CPF:
CASADO NO REGIME DA COMUNHAO DE BENS, ANTES DA LEI
1234567 METALÚRGICO, CPF: 013.992.498-19, RG: 6.501.943-SSP/SP e IOLANDA DE PAULA BRASILEIRO,
FUNCIONARIO PUBLICO, CPF: 534.491.698-15, RG: 4.140.966-SSP/SP e
1234567 PACHECO, BRASILEIRA, VIÚVA, PENSIONISTA, CPF: 010.117.338-54, RG: 2.639.448- 6.515/77,
1234567 0-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA JARACATIÁ, Nº 431, ANTIGO S/Nº, ESTRADA DE seu cônjuge MARIA APARECIDA PANZA SOUZA, BRASILEIRA, DO LAR, CPF:
1234567
534.491.698-15, RG: 6.495.620-9 SSP/SP Imóvel sito à: ESTRADA DE ITAPECERICA
1234567 CAMPO LIMPO, Nº 6.056, ESTRADA DOS MIRANDAS S/Nº, AP 132, NO 13º ANDAR OU ESTRADA DE ITAPECERICA DA SERRA OU ESTRADA CIRCUITO DE
1234567 DO BLOCO BL-05, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS ORQUÍDEAS, 29º ITAPECERICA DA SERRA, Nº 4.462 (ATUAL Nº 3250 NÃO OFICIAL), AP 42, NO 4º
1234567 SUBDISTRITO SANTO AMARO, TENDO O BLOCO ACESSO À RUA JARACATIÁ PAVIMENTO DO EDIFICIO IGUAÇU, BLOCO 5, CONJUNTO RESIDENCIAL BUENA
1234567 ATRAVÉS DA RUA 10 (DE CIRCULAÇÃO INTERNA) - SÃO PAULO/SP. Com uma VISTA, 29º SUBDISTRITO SANTO AMARO - SÃO PAULO/SP. Com uma vaga
1234567 vaga indeterminada no estacionamento descoberto.
1234567
indeterminada no estacionamento descoberto para a guarda de um carro.
1234567
1234567
São Paulo, 13/04/2018.
São Paulo, 11/04/2018.
1234567
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA
1234567
Agente Fiduciário
Agente Fiduciário
1234567
1234567
1234567
13, 14 e 17/04/2018
11, 12 e 13/04/2018

