
Edital de Citação - prazo de 20 dias. Processo nº1021901-42.8.26.0100 .O(A) Dr(a).
Juiz(a) Daniela Dejuste de Paula, Juíza  de Direito da 30ªªVara Cível, do Foro de São
Paulo/SP. Na forma da lei, etc. Faz Saber a Ide Idelia de Souza Pin, CPF. 032.024.236-65,
que Fundação São Paulo, lhe ajuizou ação Monitória, objetivando a cobrança de R$
4.251,96(fevereiro/2016). Corrigida pela Tabela Prática Para Calculo de Atualização
Monetária dos Débitos Judiciais, referente as mensalidades não pagas. Encontrando-se
o réu em lugar ignorado, foi deferida a   citação por edital, para que em 20 dias, a fluir após
o prazo supra, contados a partir da publicação deste edital, ofereçam embargos monitórios
ou pague a importância supra, ficando isento, outrossim, de que neste último caso ficará
isento de custas e honorários advocatícios, e de que no hipótese de não pagamento, ou
oferecimento de embargos, será iniciada a execução conforme previsto no Livro II, Titulo
II e IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 17 e 18/05.

Citação – prazo: 20 dias – processo nº 0020919-18.2011.8.26.0004. O MM. Juiz de Direito
da 4ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa da Comarca de São Paulo/SP, Dr. Renato
Guanaes Simões Thonsem, na forma do art. 256, NCPC, FAZ SABER a Renata Cristina
Marcotto Marzola, CPF nº 295.034.028-83, e a Norberto Avalaneda, CPF nº 011.656.328-
10, que a FUNDAÇÃO SÃO PAULO, lhe ajuizou Ação Monitória no valor de R$ 22.999,61
(setembro/2011), documentos anexos aos autos, referente à serviços educacionais
prestados e, estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que
no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, paguem o débito devidamento corrigido
(ficando isento das custas no caso de pagamento), acrecidos de honorários advocaticios
equivalente a 5% do valor do débito, ou embarque a ação, sob pena de constituir-se  de
pleno direito o título executivo judicial . Em caso de revelia será nomeado Curador Especial,
para regular andamento do feito, em termos do art. 257, IV do NCPC, presumindo-se
aceitos os fatos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

18 e 19/05

ISEC SECURITIZADORA S.A
sucessora por incorporação da Brasil Plural Securitizadora S.A

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 

IMOBILIÁRIOS DA 4ª e 5ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S.A, 
INCORPORADA EM 30/04/2018 PELA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 4ª e 5ª Séries da 1ª Emissão da Brasil Plural Secu-
ritizadora S.A. (“Brasil Plural” e “Emissão”), Oliveira Trust DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Isec Se-
curitizadora S.A, sucessora por incorporação da Brasil Plural (“Isec Securitizadora”), estão convocados a se reunirem em As-
sembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, em 5 de junho de 2018, 
às 11 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, Itaim Bibi, CEP 04533-004, Cidade e Estado de São Paulo, a fi m de, nos termos dos 
itens 11.3 e 11.5 do Termo Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a 
seguinte Ordem do Dia:  (i) A eventual manifestação da Isec Securitizadora, como titular dos Créditos Imobiliários que las-
treiam a Emissão, em virtude da correspondência enviada pela Locatária ao Locador, para pleitear um reajuste/revisão do 
valor do aluguel do Contrato de Locação datado de 01 de agosto de 2012 (“Créditos Imobiliários”), que tem como obje-
to o imóvel devidamente descrito na Matrícula nº 87.938, do 2º Ofi cial de Registro de Imóveis de Uberlândia, estado de Mi-
nas Gerais. Os Titulares dos CRI poderão se fazer representar por procuração emitida por instrumento público ou particular, 
acompanhado de cópia do documento de identidade do outorgado. Os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por pro-
curação, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de 
Titulares dos CRI, nas instalações da Emissora ao Agente Fiduciário e, em benefício de tempo, via e-mail ao Agente Fiduciário 
para ger1.agente@oliveiratrust.com.br, e para a Emissora no email gestao@isecbrasil.com.br. São Paulo, 16 de maio de 2018.

WOLF VEL KOS TRAMBUCH - Diretor de Relação com Investidores

20º Ofício Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Citação Prazo 20 dias. Processo nº 1065855-12.2014.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Raquel Machado
Carleial de Andrade, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RESTAURANTE E PIZZARIA CAMARGOS GRILL LTDA
- ME, CNPJ 10.298.247/0001-90, e MARINE GOMES DOS SANTOS, CPF 074.130.356-69, que ITAÚ UNIBANCO S/
A lhes ajuizou ação Monitória, objetivando a cobrança de R$ 59.005,26 (julho/2014), decorrente da Cédula de
Crédito Bancário Confissão de Dívida - Parcelamento PJ - Garantido por Devedor Solidário nº 78024719-3. Estando
os réus em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após o prazo
de 20 dias, paguem o débito supra, ficando, neste caso, isentos do pagamento de custas processuais, acrescido de
honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito, ou no mesmo prazo, ofereça embargos, sob pena
de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 09 de outubro de 2017.                                                        17 e 18 / 05 / 2018
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007879-50.2017.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silveira
Teixeira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Thiago Ferreira de Souza - ME (CNPJ. 11.139.809/0001-15), que o
mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por Comercial HCJ de Produtos de Segurança
Eletrônica Ltda, converteu-se em mandado executivo,constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$
8.537,26 (setembro de 2017). Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento
de honorários advo. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de maio de 2018.                                               17 e 18 / 05 / 2018

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018760-04.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da
Lei, FAZ SABER a(o) CRISTIANE NUNES DALPINO, RG 030942422, CPF 286.088.308-84, que a ação de Cobrança, de
Procedimento Comum, ajuizada por Sociedade Beneficente São Camilo, entidade mantenedora do Hospital São Camilo
- Santana, foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 26.899,84 (agosto de 2017). 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a
quantia devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (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.                        17 e 18 / 05 / 2018

Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0051437-81.2017.8.26.0100. A Dra. Renata Mota Maciel Madeira
Dezem, Juiz de Direito da 25ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Fast Serviços de Pinturas Plásticos
Ltda - EPP, (CNPJ. 11.013.040/0001-94) e Jailson Salome (CPF. 411.307.448-84) que o mandado monitório, expedido
nos autos da ação Monitória, ajuizada por Itaú Unibanco S/A, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se
título executivo judicial da quantia de R$ 2.313.041,67 (julho de 2017). Estando os requeridos em lugar ignorado,
foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetuem o pagamento, sob pena
de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado
de penhora e avaliação. Será o presente, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 15 de maio de 2018.                                                                      17 e 18 / 05 / 2018

20º Ofício Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0068724-57.2017.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Raquel Machado Carleial de Andrade,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOAQUIM MARIANO DA SILVA NETO, CPF 576.712.658-53, que a ação de Procedimento
Comum Indenização por Dano Material, ajuizada por ALBERTO ANTÔNIO AHUAJI FILHO, YARA DALLORA MACEDO AHUAJI,
ANTÔNIO BRAZ DA SILVA JÚNIOR, MARIA CRISTINA MACEDO E SILVA, AUTO POSTO MONTREAL LTDA, JET 7 POSTOS E
SERVIÇOS LTDA, PORTAL DE SÃO BERNARDO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, POSTO DE SERVIÇOS CONTINENTAL LTDA,
POSTO DIAMANTE LTDA, POSTO TOPÁZIO LTDA, RACER AUTO POSTO LTDA e CENTRO AUTOMOTIVO PALACETE DAS
ÁGUIAS LTDA, em trâmite neste Juízo sob nº 0208152-64.2011.8.26.0100, foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento
da quantia de R$ 1.871.065,10 (julho/2017). Estando o executado em lugar ignorado, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC,
foi deferida sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague o débito, devidamente atualizado,
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, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. São Paulo, aos 23 de fevereiro de 2018.                                                                                      17 e 18 / 05 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0044322-48.2013.8.26.0100 
(USUC 814) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Sebastiana José da Conceição, 
Dalva Magali Falavinha Faila, Edson Estanislau Silveira, Odete Silveira Schiavinato, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Elvira Gomes Brandão, 
ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio da área de 71,60ms2, incorporada ao imóvel localizado na Rua 
João Mafra, nº 77 - Jardim Saúde 21º Subdistrito Saúde - São Paulo SP, contribuinte nº 049.004.0010-6, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.   [17,18] 

 
2ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP � FORO CENTRAL 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017167-31.2017.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato 
Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PATRICIA EUN SUN YEO, RG 
52.801.269-1, CPF 442.546.948-81, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por DO SIN KIM. 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
398.532,41, 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), bem como recolha as 
custas finais no importe de R$ 3.985,33 em guia Dare (código 230-6). 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 28 de março de 2018. 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0001326-90.2018.8.26.0704. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de
Cássia Thomaz Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) REYNALDO ALCARO FRACCAROLI, RG
89846278, CPF 043.046.048-13, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Sociedade Educacional Bricor Ltda, CNPJ 56.578.719/0001-69. 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, a fluir após os 20 dias supra, pague a quantia de R$ 11.544,82 (janeiro/2018),
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 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 08 de maio de 2018. 18 e 19.05

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1044035-03.2015.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).Emanuel
Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) OTHON DE SOUZA SILVA, CPF 213.501.378-12,
que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda S/C
SINEC, objetivando a cobrança de R$ 8.982,06 (dezembro/2014), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais, prestados no ano letivo de 2011. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao
feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 12 de abril de 2018. 18 e 19.05

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1026585-50.2015.8.26.0001. 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 Ruben Reinaldo Barbosa, RG
13893086-7, CPF 091.888.168-42, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade
Educacional Bricor Ltda., objetivando a cobrança de R$ 7.898,44 (dezembro/2014), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2011. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se
de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de
revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1006686-20.2016.8.26.0005. O MM. Juiz
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V – São Miguel, Estado de São Paulo, Dr. Paulo de Tarsso
da Silva Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUCIANO APARECIDO ALKIMIM, CPF 198.528.918-
04, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco
Itaucard S.A, alegando em síntese, que as partes firmaram cédula de crédito, no valor de R$ 21.383,95 para
pagamento em 36 parcelas, tendo como garantia o veículo Chery/Cielo Sedan, placa FGB9130; o réu
encontra-se em mora em relação ao pagamento; deferida a liminar, foi o veículo apreendido em 30.05.2016.
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, ficando ciente que o prazo de 15 dias para contestação flui a partir do
cumprimento da liminar. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de maio de 2018.

Edital de Intimação – prazo: 20 dias – processo nº 0047626-16.2017.8.26.0100 O MM. Juiz
de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central/SP, Dr.Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros
na forma da Lei, (art.513 § 2º, IV NCPC). Intima Katiana Viana Monteiro Alves, CPF nº
700.460.003-30, e João Alves Cordeiro Filho, CPF 191.809.078-57, para que no prazo de
15 dias, efetue o pagamento da quantia de R$ 13.031,51(março/2018), devidamente
atualizada pela tabela prática do TJSP, a Fundação São Paulo. Estando os executados em
lugar ignorado, intima-se por edital, para que no prazo de 15 dias efetue o pagamento do
débito atualizado nos termos da r. Sentença, sob pena de multa de 10%, bem como
honorários advocatícios de 10% (art. 523 § 1º NCPC), transcorrido o prazo sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias, para que os executados, independentemente, de
penhora e nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação (art.525, do
CPC). Será o edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.             17 e 18/05.

ESAN Engenharia e Saneamento Ltda
CNPJ/MF nº 43.018.068/0001-00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE QUOTISTAS
Ficam os sócios convocados para reunião de sócios no dia 24/05/2018 (sexta-feira), às 09h30m, em primeira convocação

com a presença de, no mínimo, ¾ dos sócios, e às 11h00m, em segunda convocação, com qualquer número, a ser

realizada na Av. Paulista, 1048, cj. 32, São Paulo-SP, tendo como Ordem do Dia: (i) elevação do capital social mediante

a integralização da Reserva de Lucro ou Prejuízo Acumulado e da AFAC – Futuro Aumento de Capital; (ii) alteração

do objeto social e, (iii) outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 16 de maio de 2018. Flávio Pavan e

Luiz Augusto Inserra - Sócios Administradores. K-16,17e18/05

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1000113-45.2016.8.26.0011. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exeqüente: Banco Bradesco S/A. Executado: Restaurante e Churrascaria Passarinho Ltda e outros. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000113-45.2016.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do
Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Francisco Carlos Inouye Shintate, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
Restaurante E Churrascaria Passarinho Ltda, CNPJ 10.606.957/0001-30 e João Inácio Eleutério, CPF 030.762.848-51 que lhe
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: Execução da
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n° 9.313.792, carteira 385, conta n° 21644-5, agência 2207. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO de todo o conteúdo da petição inicial, cuja cópia segue
anexa, para no prazo de 03 (três) dias úteis, pagar a dívida no valor de R$ 54.401,66, que deverá ser atualizada até a data do
efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado do débito. PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias úteis. 1- Caso o(a) executado(a) efetue o pagamento no prazo
acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art.827, § 1º, do CPC). 2- No prazo para embargos,
reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido
de custas e de honorários de advogado, poderá o(a) executado(a) valer-se do disposto no art. 916 e §§, do CPC. Indeferida a
proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos termos do art. 916, § 4º, do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas
acarretará o disposto no art. 916, § 5º, do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916,
§ 6º, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 27 de abril de 2018.                                                                                                            17 e 18 / 05 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1031169-97.2014.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito da
8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Ademir Modesto de Souza, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Sparts Comércio de Peças para Autos Ltda - EPP (CNPJ. 05.738.531/0001-08) e Sérgio Felgueiras
Antonio (CPF. 115.676.928-00), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, também em face de Laura
Maria de Brito, objetivando o recebimento da quantia de R$ 152.432,07 (abril de 2015), representada pela Cédula
de Crédito Bancário n° 007.368.096, concedida à empresa ré e avalizada pelos demais executados. Estando os
executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam
o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de 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 edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de
março de 2018.                                                                                                                    17 e 18 / 05 / 2018

1ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 1º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 0114083-
45.2008.8.26.0100. A Dra. Denise Cavalcante Fortes Martins, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Central da
Capital/SP, Faz Saber a Kun Suk Kin (CPF. 052.354.608-47), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação Monitória, para
cobrança da quantia de R$ 18.900,07 (fevereiro de 2007), decorrente do Instrumento Particular de Contrato de
Promessa Abertura de Crédito, carteira 346, conta-corrente 32-9, agência 1767-1 Prime Bom Retiro e Nota Promissória
emitida em garantia. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias,
a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o
mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente, afixado e publicado.
SP, 02/02/2018.                                                                                                                    18 e 19 / 05 / 2018

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

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

A Diretoria de Heleno & Fonseca Construtécnica S.A. (“Companhia”) convoca os seus acionistas  

para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada às 09:00 horas do dia  

29 de maio de 2018, na sede social da Companhia, localizada na Rua Guararapes, nº 1909, 5º andar,  

na cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas 

dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, relativas  

ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) eleger os membros da Diretoria;  

e (iii) deliberar sobre a remuneração da administração para o exercício social de 2018. 

São Paulo, 18 de maio de 2018. A Diretoria.

CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.
CNPJ/MF Nº. 09.387.725/0001-59 - NIRE Nº. 35300352912 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2018.
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 11 de abril de 2018, às 09h30, na sede da Companhia, localizada na Avenida 
Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, nº. 690, 1º andar, sala 11, Condomínio Empresarial Business Center Tamboré, 
Bairro do Tamboré, CEP 06460-040, Barueri/SP. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho 
de Administração da Companhia. 3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Italo Roppa e o Sr. 
Christiano Aquilles Gramlich das Neves, como secretário. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a reeleição dos 
membros da Diretoria Executiva da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates 
e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no inciso (i) 
do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a reeleição dos Senhores: (i) PAULO CESAR DE 
SOUZA RANGEL, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da 
cédula de identidade RG nº. MG-10.115.025 - SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 371.992.777-68, para 
ocupar o cargo de Diretor Presidente; e (ii)  MARCELO BANDEIRA FERREIRA BOAVENTURA, brasileiro, 
divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG 537.857-4 - SSP/MG e inscrito no CPF/
MF sob o n.º 856.302.176-15, para ocupar o cargo de Diretor, ambos com endereço profi ssional na Rodovia 
Presidente Castello Branco, km 24 – lado par (sentido capital), Conjunto Norte, Jardim Mutinga, Barueri/SP, 
com mandato de 1 (um) ano, que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier 
a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2019, devendo os mesmos permanecerem 
em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os Diretores ora reeleitos aceitam suas nomeações, 
declarando neste ato terem conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações 
posteriores e consequentemente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam 
de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivado na 
sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que os Diretores reeleitos apresentaram currículo 
bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução 
da Comissão de Valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”). 6. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, é assinada 
pelos membros da mesa e por todos os Conselheiros. Barueri/SP, 11 de abril de 2018. Assinaturas: Italo 
Roppa, Presidente e Christiano Aquilles Gramlich das Neves, Secretário. Conselheiros: (1) Italo Roppa; (2) 
Fábio Russo Corrêa; (3) Christiano Aquilles Gramlich das Neves; e (4) Rodrigo Siqueira Abdala. Certifi co que a 
presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração 
nº 03, às folhas 46 e 47. Italo Roppa - Presidente, Christiano Aquilles Gramlich das Neves - Secretário. JUCESP 
nº 224.043/18-3 em 14/05/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

Serasa S. A.
NIRE: 35.300.062.566 - CNPJ/MF: 62.173.620/0001-80

Ata de Reunião de Diretoria da Serasa S.A., Realizada em 14.03.2018
Aos 14.03.2018, reuniu-se a Diretoria da Serasa S.A., em sua sede social, na Alameda dos Quinimuras, nº 187, Planalto 
Paulista, na cidade e Estado de São Paulo, com a presença de seu Diretor-Presidente, Sr. José Luiz Teixeira Rossi, e de seus 
Diretores Srs.  Guilherme Alberto Woods Soares Cavalieri e Sergio Souza Fernandes Junior. O Sr. Diretor Presidente, toman-
do a palavra, informou que a reunião tinha a fi nalidade de deliberar sobre a alteração de endereço da fi lial inscrita no 
CNPJ/MF nº 62.173.620/0027-19 e NIRE 21.9.0000340-2, de Avenida Professor Carlos Cunha, nº 01, quadra 07, salas 805 
e 806, Edifício Medical Jacaraty, Jacaraty, São Luís/MA, CEP 65076-820, para Avenida Professor Carlos Cunha, nº 01, qua-
dra 07, salas 805, 806 e loja 14, Edifício Medical Center, Renascença, São Luís/MA, CEP 65076-820, bem como ratifi car a 
alteração da destinação dessa fi lial, que deixou de prestar os serviços descritos no objeto social da Companhia em 
01.09.2016, para, exclusivamente, atender pessoas naturais e jurídicas: (i) para prestar informações decorrentes de sua 
atividade prevista na alínea “b” do artigo 2º do seu Estatuto Social (Atendimento ao Consumidor); (ii) para receber auto-
rização para a abertura de cadastro positivo, nos termos da legislação vigente (Cadastro Positivo); (iii) para receber e entre-
gar documentos e informações referentes à certifi cação digital; e (iv) como posto avançado para suporte à comercialização 
de produtos e/ou serviços (Comercial). Discutido o assunto, as propostas foram aprovadas por unanimidade e deliberou-se 
adotar as providências para as regularizações necessárias perante as repartições públicas competentes. Ausência justifi cada 
do Diretor Sr. Valdemir Bertolo. Nada mais a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presen-
tes. Certifi co que esta é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio, a folhas nº 68 do Livro de Ordem nº 04, devidamente regis-
trado perante a JUCESP. São Paulo, 14.03.2018. José Luiz Teixeira Rossi, Guilherme Alberto Woods Soares Cavalieri, Sergio 
Souza Fernandes Junior. JUCESP nº 221.120/18-0 em 09.05.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Avanço S.A. Indústria e Comércio de Máquinas – CNPJ nº 43.297.852/0001-03 – NIRE nº 35.300.007.956
Extrato da Ata de AGO – Realizada em 19/04/2018

Aos 19/04/2018, às 14hs, na sede social em SP/SP, com a totalidade. Mesa: Monica Giovanna Battaglio Zanatta, Presidente, e Antônio 
Jacinto Caleiro Palma, Secretário. Deliberações: A) Aprovados Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras 
e Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017, publicados no DOESP e no Jornal O Dia SP, ambos em 
10/04/2018. B) Quanto ao item “B” da Ordem do Dia, foi decidido por unanimidade que: (B.1) O Valor de R$12.478,86, será destinado 
para a Constituição da Reserva Legal; (B.2) O Valor de R$59.274,60, serem distribuídos aos acionistas a título de dividendos; (B.3) O valor 
de R$177.823,79, serão transferidos para a Conta de Lucros Acumulados para futura destinação. C) Quanto ao item “C” da Ordem do 
Dia, foi fixada a remuneração mensal dos membros do Conselho de Administração em até o limite máximo anual de R$100.000,00, bem 
como fixada a remuneração dos Diretores em até o limite máximo anual de R$500.000,00, cabendo ao Conselho de Administração fixar as 
remunerações destinadas aos membros do Conselho de Administração e aos Diretores. D) Nada mais foi tratado como assuntos de interesse 
geral da Companhia. Conselho Fiscal: Dispensado. Observações Finais: 1) Ata lavrada pelo sumário dos fatos ocorridos e das decisões 
tomadas. 2) Deliberações aprovadas por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. 3) Ficam arquivados na sede social 
da Companhia os documentos citados nesta ata. Nada mais. São Paulo, 19/04/2018. Monica Giovanna Battaglio Zanatta - Presidente da 
Mesa e Antônio Jacinto Caleiro Palma - Secretário da Mesa. Acionistas: 1) Orizio Empreendimentos e Participações Ltda., 2) Monica Giovanna 
Battaglio Zanatta, 3) Susanna Battaglio de Paula. Esta Ata é Cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Monica Giovanna Battaglio Zanatta 
- Presidente; Antônio Jacinto Caleiro Palma - Secretário; João Vestim Grande – Advogado – OAB/SP 207.972. JUCESP nº 220.827/18-7
em 09/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves – Secretária Geral.

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. - CNPJ/MF nº 61.797.924/0001-55 - NIRE 35.217.669.190 - ALTERAÇÃO DO CONTRATO SO-
CIAL - Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, (a) Hewlett-Packard Brazil Holdings, LLC, sociedade empre-
sária limitada devidamente constituída e existente de acordo com as leis de Delaware, com sede na 1209 Orange Street, Corporate Trust 
Center, Wilmington, EUA, CNPJ 09.170.427/0001-02, neste ato representada por seu bastante procurador, Fábio Passos Castelucci, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 23.410.636-0 (SSP-SP), CPF 278.401.128-38, residente e domiciliado em São 
Paulo/SP, com domicílio profissional na Alameda Rio Negro, 750, 1º andar, sala 4, Alphaville, Barueri/SP; e (b) Compaq Computer 
(Delaware) LLC, sociedade devidamente constituída e existente de acordo com as leis do Estado de Delaware, EUA, com sede em 3000, 
Hanover Street, Palo Alto, Califórnia, 94304, EUA, CNPJ 10.435.298/0001-16, neste ato representada por seu bastante procurador, 
Fábio Passos Castelucci, acima qualificado, Únicas sócias e representando a totalidade do capital social da Hewlett-Packard Brasil 
Ltda., sociedade empresária limitada, devidamente constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com 
sede na Alameda Rio Negro, 750, 1º andar, sala 4, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06454-000, CNPJ 61.797.924/0001-55, com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob NIRE 35.217.669.190, em sessão de 16/07/2002, e última alteração contratual 
arquivada na JUCESP sob o nº 150.385/18-3, em sessão de 29/03/2018 (“Sociedade”), resolvem, por unanimidade, alterar referido 
Contrato Social nos seguintes termos e condições: 1. Reduzir o capital da Sociedade em R$ 283.249.077,00, nos termos do inciso 
II, do artigo 1.082 da Lei 10.406/2002, conforme alterada, mediante o cancelamento de 283.249.077 quotas de titularidade da sócia 
Hewlett-Packard Brazil Holding LLC. Em virtude da referida redução, o capital da Sociedade passa dos atuais R$544.720.540,00 para 
R$ 261.471.463,00, divido em 261.471.463 quotas, com valor nominal de R$1,00 cada, divididas entre as sócias da seguinte forma: (i) 
a sócia Hewlett-Packard Brazil Holding LLC., possui 261.470.016 quotas; e (ii) a sócia Compaq Computer (Delaware) LLC., possui 
1.447 quotas. 2. Aprovar o pagamento pela Sociedade à Hewlett-Packard Brazil Holding LLC, em moeda corrente nacional, da restituição 
do valor correspondente à redução do capital ora deliberada, uma vez cumpridas as formalidades legais pertinentes e decorrido o prazo 
de 90 dias a contar da publicação deste instrumento de alteração contratual. 3. Autorizar os Diretores da Sociedade a promoverem todos 
os atos necessários à efetivação da redução de capital acima referida, inclusive no que se refere à publicação do presente instrumento e 
remessa do valor correspondente à restituição de capital para o exterior. 4. Em virtude da deliberação acima, a Cláusula 5ª do Contrato 
Social é alterada e passa a vigorar de acordo com a seguinte redação: “Cláusula 5ª - O capital da Sociedade, em moeda corrente na-
cional, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 261.471.463,00, dividido em 261.471.463 quotas, de valor nominal de R$1,00 cada 
uma, distribuídas entre as sócias da seguinte forma: (a) Hewlett-Packard Brazil Holding LLC., detém 261.470.016 quotas, no valor 
total de R$ 261.470.016,00, totalmente integralizadas; (b) Compaq Computer (Delaware) LLC., detém 1.447 quotas, no valor total de 
R$1.447,00, totalmente integralizadas. § 1º - A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas as sócias 
respondem solidariamente pela integralização do capital. § 2º - As sócias têm preferência para a subscrição de novas quotas do capital 
na proporção das quotas já possuídas anteriormente. Caso alguma sócia desista do seu direito de preferência, caberá às demais sócias, 
na proporção de suas quotas, o direito à subscrição das quotas não subscritas pela sócia que tiver desistido de seu direito.” 5. Por fim, 
permanecem inalteradas e em vigor, e são neste ato ratificadas, todas as demais cláusulas do Contrato Social que não tenham sido ex-
pressamente alteradas por meio deste instrumento. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento 
particular em 3 vias de iguais teor e forma, na presença de 2 testemunhas abaixo assinadas. Barueri, 16 de maio de 2018. Hewlett-
-Packard Brazil Holdings, LLC - p.p. Fábio Passos Castelucci, Compaq Computer (Delaware) LLC - p.p. Fábio Passos Castelucci.

J. PILON S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL - CNPJ/MF nº 47.254.396/0002-48 - NIRE: 35.3.0010525.7 - Ata da 77ª Reunião 
do Conselho de Administração em 13/04/2018 - Data, hora e local: No dia 13/04/2018, às 09h, na Rua Professor 
Artur Ramos, 241, Conjunto 72, Jardim Paulistano, São Paulo/SP. Composição da Mesa: Presidente: José Pilon, Secretário: 
Mário Nirceu Pilon. Presenças: José Pilon, Mário Nirceu Pilon, Paulo Roberto Pilon, Valmir Pilon, Valdemir Pilon e Norberto 
Vieira da Cruz Filho, Conselheiros. Ordem do Dia: a) Examinar e manifestar sobre o Relatório da Administração, Balanço 
Geral, Demonstração de Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2017. b) Outros Assuntos de competência do Conselho 
(Artigo 9º do Estatuto Social). Deliberações: a) O 1º item da Ordem do Dia, ou seja, o Relatório da Administração, Balanço 
Geral, Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2017, foi discutido pormenorizadamente e recebeu 
parecer favorável para aprovação de todos os membros do Conselho. b) Foi fixado a remuneração mensal dos Diretores e 
a cédula de presença dos Conselheiros nas reuniões para o período de maio/2018 a abril/2019: Para o Diretor Presidente 
até 75 salários mínimos mensais; para os Diretores Superintendente, Administrativo-Financeiro e Industrial até 65 salários 
mínimos mensais para cada um; para os Diretores Adjunto até 45 salários mínimos mensais para cada um, e para cédula de 
presença dos Conselheiros até 01 salário mínimo por reunião. Todas as aprovações foram feitas por unanimidade dos senho-
res conselheiros. c) Foi aprovado por unanimidade dos presentes a distribuição de dividendos no valor de R$ 2.000.000,00. 
Lavratura e leitura da Ata: Lavrada e lida a presente Ata, foi ela aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. 
São Paulo, 13/04/2018. Conselheiros: aa) José Pilon, Mário Nirceu Pilon, Paulo Roberto Pilon, Valdemir Pilon, Valmir Pilon e 
Norberto Vieira da Cruz Filho. A presente ata é cópia fiel extraída do livro de Atas do Conselho de Administração de J. PILON 
S/A Açúcar e Álcool. José Pilon - Presidente. JUCESP nº 217.815/18-2 em 03/05/2018.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0014812- 
87.2013.8.26.0100 ( USUC 211 ) O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Luiz Jose de Campos Artigas, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Carlos Antônio Gaspar de 
Vasconcelos ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre a Unidade Autônoma consistente no 
Apartamento nº19, primeiro andar ou 3º Pavimento do Edifício Triesse I, localizado na Rua João Moura, nº1182, com área de 
77,25m², acrescida de mais 15,88 m², nas partes de uso comum do edifício, perfazendo um total de 93,13m², correspondendo-
lhe a fração ideal de 30,74m² no terreno todo, contribuinte nº013.028.0185-6, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei.                                                         [18,21] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0038713- 
21.2012.8.26.0100 (USUC 962) O(A) Doutor(a)Rodrigues Ramos , MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do 
Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Marguerita 
Ré, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros 
e/ou sucessores, que José Antônio Belusci e Magali Laurente Belusci, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração 
de domínio sobre o imóvel localizado na Rua João Caetano, nº 301/305 Mooca 16º Subdistrito Mooca - São Paulo SP, com área 
de 408,63 m², contribuinte nº 027.050.0042-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se 
o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                                         [18,21] 

1ª Vara Cível Central/SP. 1º Oficio Cível  
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0200604-51.2012.8.26.0100. A 
Dra. Paula Regina Schempf Cattan, Juíza de Direito da 1ª 
Vara Cível Central/SP. Faz saber a Comércio de Móveis 
Nosso Lar Ltda CNPJ 00.019.345/0001-97, que Leni Vitale 
Godinhoto ajuizou ação comum, objetivando seja julgada 
procedente, declarando a anulação dos cheques 004443, 
004444 e 004446, e o cancelamento definitivo dos protestos, 
condenando a ré ao pagamento das custas e despesas 
processuais, e honorários advocatícios. Estando a ré em lugar 
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias 
a fluir do prazo supra, conteste o feito, sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. [18,21] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 01(UM)ANO.PROCESSO 
Nº 1032198-11.2016.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 4ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dr. Leonardo Aigner Ribeiro, na forma da Lei, 
etc. gosto,nascido em 10/09/1927, 

PauloSP,pai Francisco D Agosto,mãe Helena Ambrosano,que 
lhe foi proposta uma ação de Declaração de Ausência por 

e por sentença proferida pelo MM. 
Juiz de Direito Dr. Leonardo Aigner Ribeiro, foi declarada a 
ausência de Claudino  e determinada a arrecadação 
de seus bens, chamando-o a entrar na posse de seus bens. 
Será o presente edital,por extrato,afixado e publicado na forma 
da lei,em conformidade com o artigo 745 do Código de Pro-
cesso Civil,pelo prazo de 01(um)ano.NADA MAIS.Dado e pas-
sado nesta cidade de São Paulo,aos 04 de maio de 2017 [18] 

Processo 1092290-52.2016.8.26.0100 - Interdição - Tutela e Curatela - S.M.T.G.  EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO - PROCESSO Nº1092290-52.2016.8.26.0100 O Dr. Leonardo Aigner 
Ribeiro, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível, Comarca de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na forma da lei,etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento dos termos da sentença proferida 
nos autos em epígrafe qual seja: Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para DECRETAR a interdição TOTAL de 
Josephina Tebecherani Tanus, RG 911.241-8, CPF 256.415.008-01, para todos os atos da vida civil, nomeando Sandra Maria 
Tanus Gambale RG 54985742 e CPF 592.089.378-87, como CURADORA DEFINITIVA. O presente edital será publicado por 
três vezes, com intervalo de dez dias e afixado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado na cidade de São Paulo.              [18] 

CPQ BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 74.552.068/0001-10 - NIRE 35.300.185.153

Extrato Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão Pública de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, Em Série Única, da Espécie com Garantia Real, 

com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços 
Restritos de Colocação, da CPQ Brasil S.A. (“AGD”)

Data, Horário de Local: Em 21/02/2018, às 10h, na sede social. Convocação e Presença: A totalidade. Mesa: 
Sr. Cleber Cavalcante Diniz - Presidente e Sra. Creuza da Silva Brentel – Secretária. Deliberações: Retificar a 
redação do item (v) das deliberações da AG de Debenturistas realizada em 04/01/2018. Em razão da aprovação 
deste item, altera-se a  cláusula 6.4 da Escritura. (i) Retificar a redação do item (vii) das deliberações da AG de 
Debenturistas realizada em 04/01/2018, para incluir o valor de liquidez dos imóveis com base nos respectivos 
laudos de avaliação já efetuados, bem como consignar os respectivos valores garantidos. Em razão da aprovação 
deste item, será inserida na Escritura a cláusula 4.10.5 e a cláusula 4.10.4 da Escritura; (ii) Dispensar a Companhia 
do cumprimento do Valor Mínimo Mensal apurado em 26/01/2018, bem como da necessidade do Reforço de 
Garantia para referida apuração; (iii) Suspender a apuração do Valor Mínimo Mensal, exclusivamente nas datas 
de 26/02/2018 e 28/03/2018, devendo a próxima apuração ocorrer em 26/04/2018; (iv) Prorrogar o prazo para 
formalização do aditamento e consolidação à Escritura de Emissão prevista no item (viii) das deliberações da 
AG de Debenturistas realizada em 04/01/2018, com a concessão de 60 dias contados da data de assinatura da 
presente AGD; e (v) Autorizar que o Agente Fiduciário adote todos e quaisquer procedimentos necessários para 
a efetivação das matérias descritas nos itens anteriores, incluindo, sem limitação, a celebração de aditamento 
e consolidação à Escritura no prazo de até 60 dias a contar desta data, contemplando as alterações da AG de 
Debenturistas realizada em 04/01/2018 e aqui deliberadas e demais reflexos que possam existir em demais 
cláusulas da Escritura em razão das deliberações aqui tomadas, e outros documentos eventualmente necessários, 
de forma a fazer constar desses instrumentos as obrigações assumidas e as obrigações a serem assumidas 
pela Companhia em decorrência das aprovações obtidas nesta Assembleia Geral, sendo certo que, caso haja 
qualquer divergência entre as deliberações de quaisquer assembleias anteriores, prevalecerão as deliberações 
da presente assembleia. Exceto pelo estritamente autorizado de acordo com o disposto nos itens (i) a (vi) acima, 
as deliberações não serão interpretadas como renúncia a qualquer direito dos Debenturistas e/ou deveres da 
Companhia, dos fiadores e dos intervenientes anuentes, decorrentes de lei e/ou da Escritura. Todos os termos 
não definidos nesta ata devem ser interpretados conforme suas definições atribuídas na Escritura e nos 
documentos anexos à Escritura. Itupeva, 21/02/2018.  Presidente: Cleber Cavalcante Diniz; Secretário: Creuza 
da Silva Brentel. JUCESP - nº 225.559/18-3 em 15.05.2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - Praça João Mendes s/nº - Sala 2200/2208
- Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11) 2171-6353 - São Paulo-SP - E-mail:
sp1regpub@tjsp.jus.br -  EDITAL de CITAÇÃO � Prazo de 20 dias, expedido nos
autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº 0041468-81.2013.8.26.0100 (Uusc.
55). O(A) Doutor(a) RODRIGO RAMOS, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de São Paulo, do Estado
de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) João Baptista ou João
Baptista Martins, Izolina Chiavegatti Martins, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que CONSTRUTORA E INCORPORADORA
SÃO JORGE LTDA, representada por seu sócio presidente Gilberto Antônio
Sebba, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o
imóvel localizado na Rua Taiaçupeba, nº 283 e 283-A, Quinta da Paineira 26º
Subdistrito Vila Prudente - São Paulo SP, com área de 300,00 m², contribuinte nº
044.020.0006-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
CONTESTEM o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado Curador Especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 09 de maio de 2018.

18 e  19/05

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Dólar ultrapassa R$ 3,70 e registra
maior valor em dois anos

São Paulo, sexta-feira, 18 de maio  de 2018 Nacional

Jornal O DIA SP
Página 5

Pelo quinto dia útil consecu-
tivo, a cotação do dólar comercial
fechou em alta, dessa vez de
0,61%. Com isso, o preço de ven-
da da moeda norte-americana ter-
minou o dia em R$ 3,701, o maior
valor em 26 meses. Na máxima do
dia, a moeda chegou a valer R$
3,713. A alta do dólar ocorre um
dia depois do Comitê de Política
Monetária (Copom) do Banco
Central (BC) decidir manter os ju-
ros básicos da economia brasilei-
ra em 6,5% ao ano, numa tentati-
va de lidar com o aumento da vo-

latilidade internacional de capitais
e evitar a retirada de investimen-
tos do país.

A desvalorização do real tam-
bém pode ter influenciado a deci-
são do BC de manter a taxa Selic
no mesmo patamar, uma vez que
dólar mais caro pode significar au-
mento da inflação no médio prazo,
devido ao encarecimento de pro-
dutos e serviços importados em
moeda estrangeira.

O dólar turismo, que é aquele
comprado quando alguém faz
uma viagem internacional, esta-

va sendo vendido a R$ 3,86 ao
fim do pregão. No cartão pré-
pago, no entanto, as casas de
câmbio estavam vendendo a pelo
menos R$ 4,06, já incluindo taxas
como o Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF).  

A alta do dólar ocorre mesmo
com ajustes na atuação do Ban-
co Central no mercado de câm-
bio nos últimos dias. O órgão al-
terou leilões de contratos de
swaps cambiais, equivalentes à
venda de dólares no mercado fu-
turo, passando a renovar contra-

tos que tinham vencimento em
junho. Com isso, o BC iniciou a
oferta diária de rolagem integral
de 4.225 contratos. Além disso,
passou a fazer a oferta adicional
de 5 mil novos contratos ao longo
do mês e não apenas ao final,
como estava previsto. A ideia, com
isso, é manter aplicações em dólar
no país, evitando a fuga da moe-
da que impacta na desvalorização
do real.

EUA

Outras moedas de países

emergentes, como México e Tur-
quia, também tiveram dia de des-
valorização frente ao dólar. Para
o economista Sílvio Campos
Neto, da Tendências Consulto-
ria, o mercado de câmbio está
seguindo um padrão externo de
pressão a favor do dólar.

“Basicamente, um fator para
isso é a continuidade dessa pres-
são, que é o reflexo do movimen-
to de alta das taxas futuras de
juros nos EUA”, explica. Juros
mais altos nos Estados Unidos
estimulam que os investidores

vendam ações na bolsa de valo-
res e comprem títulos do Tesou-
ro norte-americano, considera-
dos os papéis mais seguros do
mundo. Da mesma forma, propi-
ciam a fuga de capitais de países
emergentes, como o Brasil, para
cobrir prejuízos em mercados de
economias avançadas. Com me-
nos dólares no país, o valor da
moeda frente ao real aumenta.
Para o governo, no entanto, a
volatilidade é passageira e não
há motivo para grandes preocu-
pações. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0001966-43.2010.8.26.0100 (USUC 31) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos,
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o)(s) Espólio de Euclides ou Euclydes Rodrigues Brito e de Rosalina Barbosa Rodrigues,
na pessoa da inventariante Fernanda Fernandes; Sinziro Miyashiro, Hamato Miyashiro,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges,
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Francisco Bueno Girotto e outros,
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado
na Rua Mercedes Lopes, nº 991 - Cangaíba - São Paulo SP, com área de 164,26 m²,
contribuinte nº 060.272.0018-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no
prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

B 18 e 19/05

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO: nº 0218954-63.2007.8.26.0100.
A Dra. Andréa Galhardo Palma, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível - Foro Central Cível, faz
saber a Alice Turrisse (CPF 351.800.138-87), que Cia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo - SABESP, ajuizou uma ação com Procedimento Comum, objetivando
condenar a ré ao pagamento de R$ 1.246,49 (agosto/2007), corrigido e acrescido de
encargos legais, bem como os que se vencerem, referente ao débito das faturas de
fornecimento de água e coleta de esgoto do imóvel situado à Avenida Santo Amaro, nº 1169
(RGI 79912907). 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, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC),
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do
NCPC). NADA MAIS. Será o presente, por extrato, afixado e publicado. São Paulo, 02 de
maio de 2018.          B 18 e 19/05

Intimação-Prazo 20 dias-Cumprimento de Sentença 0117579-77.2011.8.26.0100
(583.00.2011.117579). A Dra. Vanessa Ribeiro Mateus, Juíza de Direito da 8ª Vara Cível
- Foro Central Cível. Faz Saber a Luiza de Luca Albuquerque, CPF 344.956.298- 32, que
a Ação Revisional de Aluguel, requerida por Jorge Carmona contra Fatima Indústria e
Comércio de Confecções Ltda - Epp, foi julgada parcialmente procedente, condenando a
ré ao pagamento de R$ 110.808,02 (22.09.2016), corrigidos monetariamente, bem como
a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a sócia da empresa
executada em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, efetue o pagamento voluntário do débito, ou oferecer defesa quanto ao
pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, sob pena de que, o
não oferecimento de defesa, presumirá aceitação do pedido de desconsideração de
personalidade jurídica. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei.          B 18 e 19/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000087-37.2017.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr(a). Fábio Fresca, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Serv Premium
Ltda Me, CNPJ 011.236.934/0001-43, na pessoa de seu representante legal e a Bruna
Amaral Ferreira Santoro, CPF 371.328.128-90, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou
uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 16.609,50 (11/2016),
referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário - CDC - Crédito Direto ao
Consumidor - Pessoa Jurídica - Rede Nº 00330118860000011140 (Cadastrado Internamente
Sob o Nº 0118000011140860168). Estando as executadas em local ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o quantum
reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento
no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias,
a afluir após o prazo supra, para oferecerem embargos, facultando as executadas 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, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.    B 18 e 19/05

6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL. FAZ SABER
que, em virtude do requerimento datado de 06 de março de 2018, a
requerimento de Nabia Tebecherani, RG nº 3.381.121-0-SSP/SP, com
endereço na Rua Prudente de Moraes, nº 87, Santa Paula, São Caetano
do Sul, SP, na qualidade de inventariante dos bens deixados por Dibo
Tebecherani e sua mulher Adélia Tebecherani;fica NOTIFICADO, PAULO
EDUARDO MARANHÃO SCHULZ e s/m CLARICE MORALES
GUALDA (na qualidade de proprietários) e MANOEL JOSÉ BARBOSA
(na qualidade de ocupante) do imóvel sob matrícula nº 23.905, deste
Registro de Imóveis; MARLI MARGARIDA FERNANDES LUIS, na
qualidade de proprietária do imóvel sob matrícula nº 73.023, deste
Registro de Imóveis; JOSÉ PANZONE, na qualidade de compromissário
comprador do imóvel sob transcrição nº 21.326,deste Registro de
Imóveis, situado na Rua Manifesto, nº 1510, casa 8, Vila sob nº 1508;
ODAIR GALDINI SALES, na qualidade de proprietário/ocupante do
imóvelsob matrícula nº 1.158, deste Registro de Imóveis; nos termos
do artigo 213, II, §3º, da Lei nº 6.015/1973, com a redação dada pela Lei
nº 10.931/2004, para que no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
primeira publicação deste edital, manifestar-se no procedimento
administrativo (artigo 213, II, da citada Lei) de pedido de retificação da
descrição da área do imóvel situado naRua: Manifesto nº 1.508, no 18°
Subdistrito-Ipiranga, objeto da transcrição n° 21.326 deste Registro de
Imóveis, nos termos do requerimento datado de 06 de março de 2018,
protocolizado sob nº 662.348 neste Registro de Imóveis. São Paulo, 16
de maio de 2018. O escrevente autorizado, Anderson Soares dos
Santos. 17 e 18/05/18

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da
Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ
SABER a todos que o presente edital virem e interessar possa que, por
RONALDO VIEIRA DA SILVA, foi lhe apresentada, para registro, a
escritura de 26 de abril de 2.018, do 12º Tabelião de Notas desta Capital
(livro 3670/fls. 003), pela qual JANAINA HELENA DE OLIVEIRA,
brasileira, solteira, maior, empresária, portadora do RG nº 25.504.624-
8-SSP/SP e do CPF nº 165.003.728-75, domiciliada nesta Capital e
residente na Rua Arraial nº 52 aptº 152, INSTITUIU EM BEM DE
FAMÍLIA de acordo com os artigos 1.711 e seguintes do Código Civil
Brasileiro, bem como de conformidade com a Lei 6.015/73, o imóvel
consistente em um apartamento tipo nº 156, localizado no 15º andar do
“RESIDENCIAL TERRAZA DE ESPAÑA, situado na Rua Arraial ou Rua
do Arraial nº 52, na Saúde - 21º Subdistrito, registrado sob o n° 01 na
matrícula n° 189.396, em data de 24 de abril de 2009, neste Registro.
Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que
deverá dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
publicação deste, na imprensa local, reclamar contra a aludida instituição,
por escrito, perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí
n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo, 15 de maio de 2.018.

 17, 18 e 19/05/18

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
BBC Restaurante e Comércio de Artigos Esportivos LTDA ME.

CNPJ/MF 26.211..252/0001-Me
Ficam convocados os sócios para comparecerem à Reunião de Sócios
a ser realizada no dia 25 de maio de 2.018 em primeira convocação às
10h00, ou em segunda convocação às 10h30, na sede social com
endereço nesta capital, na Rua Vergueiro, nº.2757,Vila Mariana, para
deliberarem sobre a exclusão extrajudicial de sócio minoritário da
presente sociedade. Caso o sócio que se pretenda excluir não
compareça nem se faça presente por procurador, será considerado
renunciado o direito de defesa.  16,17 e 18/05/18

RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM IMÓVEL E PARA INTIMAÇÃO
DO EXECUTADO: JOSIBIAS LOPES DA SILVA, CPF nº 047.401.858-06, s/m e coproprietária Miriam de
Souza Lopes, CPF nº 104.175.208-32; eventuais herdeiros/sucessores; a compromissária vendedora Chemin
Construtora S/A, CNPJ 43.109.891/0001-21; que também fica intimada da penhora e da avaliação do bem
imóvel e demais interessados, expedido no Processo Digital nº 1009050-53.2016.8.26.0008, em trâmite na
3ª Vara Cível - Foro Regional VIII - Tatuapé/SP, Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTEBELLO, CNPJ 02.916.186/0001-59. O MM. Juiz de Direito Dr.
Luciano Gonçalves Paes Leme, nos termos do artigo 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., na
pessoa de seus leiloeiros judiciais: Christovão de Camargo Segui, OAB/SP 91.529 e Luiz Carlos Levoto,
JUCESP nº 942, levará a leilão o bem imóvel abaixo descrito no site: www. leilaoinvestment.com.br, em
condições que se seguem: DO BEM IMÓVEL: IMÓVEL: DIREITOS DO EXECUTADO sobre a Vaga nº 57,
tipo “II”, “média coberta” na garagem localizada no 1º subsolo do RESIDENCIAL MONTEBELLO, situado
na Praça Universo nº 96, no 46º SUBDISTRITO - VILA FORMOSA, contendo a área útil de 9,87m², área
comum de 15,47m², área total construída de 25,34m² e a fração ideal no terreno de 0,03955%. MATRÍCULA
284.045 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. CONTRIBUINTE: 055.228.0641-9. DOS
ÔNUS: 1-) Contribuinte: 055.228.0641-9. IPTU Débitos Exercício 2018: R$ 291,82. Há débitos de IPTU do
Exercício 2017: R$ 356,59 (10 prestações, conf. pesquisa realizada em 06/04/2018 no sítio da Prefeitura do
Município de S. Paulo); 2-) penhora exequenda não averbada à margem da matrícula. DA AVALIAÇÃO TOTAL
DO BEM IMÓVEL R$ 38.561,61 (atualizado até abril/2018, pelo site Drcalc.net  Índices e Cálculos na Web,
tendo-se por base o laudo de avaliação as fls. 136 do processo digital que avaliou a vaga de garagem em R$
38.000,00 em maio/2017). DO DÉBITO EXEQUENDO: R$ 18.585,25 (atualizado até 16/04/2018, conf. cálculo
apresentado pelo credor). DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começa em 05/06/2018, às 15h00 e
termina em 08/06/2018, às 15h00. O 2º Leilão começa em 08/06/2018, às 15h01min e termina em 29/06/
2018, às 15h00. DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance igual
ou superior ao valor atualizado da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a
60% (sessenta por cento) do valor da avaliação (2º leilão) (atualizada pelos índices adotados pelo TJSP,
desde o laudo). (Artigo 13 do Provimento CSM nº 1625/2009). 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).
A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado
(artigo 895, § 7°, CPC/2015). 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) do valor da arrematação, a qual não está incluída no valor
da oferta vencedora (artigo 17 do Provimento CSM nº 1625/2009) 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 da Gestora
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) JOSIBIAS LOPES DA SILVA, s/m e coproprietária Miriam de Souza Lopes, eventuais herdeiros/
sucessores; a compromissária vendedora Chemin Construtora S/A e os demais interessados,
INTIMADO(A)(S) das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para intimação pessoal. Do
processo eletrônico não constam recursos ou causas pendentes de julgamento. Será o presente edital por
extrato afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 19 de abril de 2018.   .Edital completo e demais
condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
(Em milhares de Reais)

Paulo de Almeida Marchi Junior - Representante Legal
Alice Cristina Pereira Becari Walter - Contadora - CRC 1SP 222.956/O-0

Demonstrações do Resultado Abrangente (Em milhares de Reais)
 31.12.17 31.12.16
Lucro Líquido do Exercício 52.390 45.878
Resultado Abrangente Total do Exercício 52.390 45.878

Demonstrações do Resultado (Em milhares de Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Em milhares de Reais)

Demonstrações Financeiras

ATIVO 31.12.17 31.12.16
Circulante 1.027 943
Caixa e equivalentes de caixa 964 891
Adiantamentos 3 3
Outros créditos 60 49
Não Circulante 36.941 36.228
Investimentos 35.996 35.094
Outros intangíveis 945 1.134
Total do Ativo 37.968 37.171

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de Reais)
Receita Líquida 31.12.17 31.12.16
Despesas Operacionais: Gerais e administrativas (256) (325)
Resultado de equivalência patrimonial 52.559 46.026
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 52.303 45.701
Resultado Financeiro 87 177
Lucro Operacional e antes do IR e da CS 52.390 45.878
Lucro Líquido do Exercício 52.390 45.878

    Reser-  Total do
  Reser- Reser-  va para Lucros patrimônio
 Capital va va de expan- acumu- líquido con-
 social legal lucros são lados solidado
Saldos 31.12.2015 280 56 22.831 9.150 - 32.317
Lucro líquido do exercício - - - - 45.878 45.878
Dividendos mínimos
 obrigatórios - - - - (11.469) (11.469)
Reserva de retenção de lucros - - 22.775 - (22.775) -
Dividendos pagos -  (29.496) - - (29.496)
Perda de capital na
 distribuição de dividen-
 dos desproporcionais - - - - (11.634) (11.634)
Saldos 31.12.2016 280 56 16.110 9.150 - 25.596
Lucro líquido do exercício - - - - 52.390 52.390
Dividendos mínimos
 obrigatórios - - - - (13.098) (13.098)
Reserva de retenção de lucros - - 10.629 - (10.629) -
Dividendos pagos - - (11.434) - - (11.434)
Perda de capital na
 distribuição de dividen-
 dos desproporcionais - - - - (28.663) (28.663)
Saldos 31.12.2017 280 56 15.305 9.150 - 24.791

1. Contexto operacional: A GPS Investimentos Financeiros e Participações 
S.A. (“Sociedade”) é controlada pela JB Participações Brasil Ltda., empresa 
integrante do Grupo Julius Baer Group Ltd, com sede na cidade de Zurique, 
Suíça. Está localizada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre 3, 10º andar, sala 2. 
Tem por objeto social participar no capital social de outras sociedades, como 
sócia ou acionista. As controladas diretas da Sociedade, incluídas nas de-
monstrações fi nanceiras consolidadas, são as seguintes: GPS Planejamen-
to Financeiro Ltda. (GPS) e CFO Administração de Recursos Ltda. (CFO) - têm 
como objetivo social: (a) a administração de carteira de títulos, valores mo-
biliários e fundos de investimento, próprios ou de terceiros, pessoas físicas 
ou jurídicas, diretamente ou por delegação a outros administradores; (b) as-
sessoria e consultoria nas áreas de planejamento fi nanceiro, investimentos 
em geral e atividades complementares de acordo com as disposições legais 
e regulamentares aplicáveis; (c) prestação de serviços de assessoria e con-
sultoria de valores mobiliários; e (d) a prestação de serviços combinados de 
escritório e apoio administrativo. Desde 2016 a JB Participações Brasil S.A. 
é controladora da GPS Investimentos Financeiros e Participações S.A. As de-
monstrações fi nanceiras do exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2017 fo-
ram aprovadas pela Diretoria em 28 de Fevereiro de 2018.
2. Apresentação das demonstrações fi nanceiras e principais práti-
cas contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações fi -
nanceiras individuais da Sociedade para o exercício fi ndo em 31 de dezembro 
de 2017 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas in-
cluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orien-
tações e as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - 
CFC. 2.2. Base de elaboração: As demonstrações fi nanceiras foram ela-
boradas com base no custo histórico, exceto quando mencionado ao con-
trário, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico 
geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca 
de ativos. O resumo das principais práticas contábeis adotadas é como se-
gue: a. Investimentos em controladas: Avaliados pelo método de equi-
valência patrimonial. b. Redução ao valor recuperável de ativos fi nan-
ceiros: Ativos fi nanceiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por 
meio do resultado, são avaliados por indicadores de redução ao valor recu-
perável no fi m de cada exercício. As perdas por redução ao valor recuperá-
vel são reconhecidas quando há evidência objetiva da redução ao valor re-
cuperável do ativo fi nanceiro como resultado de um ou mais eventos que 
tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fl uxos 
de caixa futuros estimados desse ativo. Os critérios que a Sociedade utiliza 
para determinar se há evidência objetiva de uma perda do valor recuperá-
vel de um ativo fi nanceiro incluem: • Difi culdade fi nanceira signifi cativa do 
emissor ou devedor. • Violação de contrato, como inadimplência ou atraso 
nos pagamentos de juros ou principal. • Probabilidade de o devedor decla-
rar falência ou reorganização fi nanceira. • Extinção do mercado ativo da-
quele ativo fi nanceiro em virtude de problemas fi nanceiros. O valor contá-
bil do ativo fi nanceiro é reduzido diretamente pela perda por redução ao va-
lor recuperável para todos os ativos fi nanceiros, com exceção das contas a 
receber, em que o valor contábil é reduzido pelo uso de uma provisão. Re-
cuperações subsequentes de valores anteriormente baixados são credita-
das à provisão. Mudanças no valor contábil da provisão são reconhecidas 
no resultado. c. Combinação de negócios: Nas demonstrações fi nancei-
ras, as aquisições de negócios são contabilizadas pelo método de aquisi-
ção. A contrapartida transferida em uma combinação de negócios é men-
surada pelo valor justo. Os custos relacionados à aquisição foram reconhe-
cidos no resultado, quando incorridos. Os ativos adquiridos e os passivos as-
sumidos identifi cáveis são reconhecidos pelo valor justo na data da aquisi-
ção. O ágio é mensurado como o excesso da soma da contrapartida trans-
ferida, do valor das participações não controladoras na adquirida e do valor 
justo da participação do adquirente anteriormente detida na adquirida so-
bre os valores líquidos na data de aquisição dos ativos adquiridos e passi-
vos assumidos identifi cáveis. Quando a contrapartida transferida pela So-
ciedade em uma combinação de negócios inclui ativos ou passivos resul-
tantes de um acordo de contrapartida contingente, a contrapartida contin-
gente é mensurada pelo valor justo na data de aquisição e incluída na con-
trapartida transferida em uma combinação de negócios. As variações no va-
lor justo da contrapartida contingente classifi cadas como ajustes do período 
de mensuração são ajustadas retroativamente, com correspondentes ajus-
tes ao ágio. Os ajustes do período de mensuração correspondem a ajustes 
resultantes de informações adicionais obtidas durante o “período de men-
suração” (que não poderá ser superior a um ano a partir da data de aquisi-
ção) relacionadas a fatos e circunstâncias existentes na data de aquisição. 
A contabilização subsequente das variações no valor justo da contraparti-
da contingente não classifi cadas como ajustes do período de mensuração 
é remensurada nas datas das demonstrações fi nanceiras subsequentes de 
acordo com a IAS 39 (equivalente ao CPC 38) ou a IAS 37 - Provisões, Passi-
vos Contingentes e Ativos Contingentes (equivalente ao CPC 25), conforme 
aplicável, sendo o correspondente ganho ou perda reconhecido no resulta-
do. Se a contabilização inicial de uma combinação de negócios estiver in-
completa no encerramento do período no qual essa combinação ocorreu, a 
Sociedade registra os valores provisórios dos itens cuja contabilização esti-
ver incompleta. Esses valores provisórios são ajustados durante o período de 
mensuração ou os ativos e passivos adicionais são reconhecidos para refl e-
tir as novas informações obtidas relacionadas a fatos e circunstâncias exis-
tentes na data de aquisição que, se conhecidos, teriam afetado os valores 
reconhecidos naquela data. d. Ágio: O ágio resultante de uma combinação 
de negócios é demonstrado ao custo na data da combinação do negócio, lí-
quido da perda acumulada no valor recuperável, se houver. Para fi ns de tes-
te de redução no valor recuperável, o ágio é alocado a cada uma das unida-
des geradoras de caixa que irão se benefi ciar das sinergias da combinação. 
As unidades geradoras de caixa às quais o ágio foi alocado são submeti-
das anualmente a teste de redução no valor recuperável ou, com maior fre-

quência, quando houver indicação de que a unidade poderá apresentar re-
dução no valor recuperável. Se o valor recuperável da unidade geradora de 
caixa for menor que o valor contábil, a perda por redução no valor recuperá-
vel é primeiramente alocada para reduzir o valor contábil de qualquer ágio 
alocado à unidade e, posteriormente, aos outros ativos da unidade, propor-
cionalmente ao valor contábil de cada um de seus ativos. Qualquer perda 
por redução no valor recuperável do ágio é reconhecida diretamente no re-
sultado do exercício. A perda por redução no valor recuperável não é rever-
tida em exercícios subsequentes. Quando da alienação da correspondente 
unidade geradora de caixa, o valor atribuível de ágio é incluído na apuração 
do lucro ou prejuízo da alienação.
 Controladora
3. Investimentos 31.12.17 31.12.16
GPS Planejamento Financeiro Ltda. 14.677 13.605
CFO Administração de Recursos Ltda. 14.269 14.439
Ágio na aquisição Bawm 7.050 7.050
Carteira de clientes Bawm 945 1.134
Total 36.941 36.228
 Capital   Total da Lucro Resultado
 social - Total  Patri- líquido da equiva-
31.12.2017 partici- do receita mônio do lência
Controladas: pação - % ativo líquida líquido exercício patrimonial
GPS 99,99 26.029 44.185 14.678 26.020 26.017
CFO 99,98 30.734 52.778 14.272 26.548 26.542
Total    28.950 52.568 52.559
 Capital   Total da Lucro Resultado
 social - Total  Patri- líquido da equiva-
31.12.2016 partici- do receita mônio do lência
Controladas: pação - % ativo líquida líquido exercício patrimonial
GPS 99,99 23.788 41.388 13.606 23.796 23.794
CFO 99,98 25.248 46.579 14.441 22.236 22.232
Total    28.047 46.032 46.026
A movimentação dos investimentos para os exercícios fi ndos em 31 de de-
zembro de 2017 e de 2016 estão descritas abaixo: Controladora
Saldos em 31 de dezembro de 2015 43.299
Equivalência patrimonial 46.026
Dividendos recebidos (41.275)
Distribuição de dividendos desproporcionais (a) (11.634)
Amortização (189)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 36.228
Equivalência patrimonial 52.559
Dividendos recebidos (22.993)
Distribuição de dividendos desproporcionais (a) (28.663)
Amortização (189)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 36.941
(a) As controladas fazem distribuições desproporcionais de dividendos às 
cotas detidas pelos acionistas, de acordo com a deliberação dos sócios.
4. Ágio na aquisição de investimentos Consolidado
 31.12.17 31.12.16
Bawm 7.050 7.050
Aquisição do controle - Bawm: Em 30 de novembro de 2012, a controla-
dora GPS Investimentos Financeiros e Participações S.A. adquiriu 100% das 
cotas da Bawm, por R$9 milhões, empresa brasileira que tem como obje-
to social a administração de carteira de títulos, valores mobiliários e fundos 
de investimento, próprios ou de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, dire-
tamente ou por delegação a outros administradores. “Impairment test”: A 
compra da Bawm foi efetuada pelo método de aquisição e resultou em uma 
operação de combinação de negócios. Os benefícios econômicos futuros po-
dem advir da sinergia do ativo identifi cável adquirido, a carteira de clientes, 
ou dos ativos que, individualmente, não se qualifi cam para reconhecimen-
to em separado nas demonstrações fi nanceiras. Dessa forma, a análise do 
valor do ágio pauta-se na expectativa de rentabilidade futura. Em 31 de de-
zembro de 2012, ocorreu a incorporação da Bawm pela CFO Administrado-
ra de Recursos Ltda.. Com a incorporação, a Bawm foi extinta e a controla-
da CFO Administradora de Recursos Ltda. tornou-se sua sucessora. Por con-
seguinte, o teste para avaliação do ágio fundamenta-se na atribuição de va-
lor justo à Sociedade como um todo, através da técnica de projeções dos fl u-
xos de caixa, amparadas por um orçamento fi nanceiro de três anos aprova-
do pela Administração. As projeções dos fl uxos de caixa para o período or-
çado baseiam-se no crescimento esperado para o total de ativos sob gestão 
da Sociedade. Os fl uxos de caixa posteriores ao período de três anos foram 
extrapolados através da manutenção do crescimento nominal de ativos sob 
gestão do último ano do orçamento, para os anos subsequentes contidos no 
exercício. Essa extrapolação foi utilizada entre os anos quatro e dez do exer-
cício. A Administração acredita que qualquer tipo de mudança razoavelmen-
te possível nas premissas-chave do modelo de avaliação não levaria o valor 
justo atribuído à empresa a ser menor que o valor justo atribuído à Socieda-
de na data de aquisição da Bawm. Essas projeções foram revisadas para os 
exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, e não foram iden-
tifi cados indícios que ocasionassem a necessidade de registro de provisão 
para redução ao valor recuperável. A metodologia de teste do impairment as-
sume o carrying amount como base comparativa, pois a aquisição da Bawm 
deu-se através de combinação de negócios. Portanto, não sendo factível o 
estabelecimento de unidade segregada de negócios para verifi cação de va-
lor adicionado. Por esta razão, considera-se um cenário de crescimento fu-
turo, tendo como base o ano de 2017, e compara-se com o mesmo exercí-
cio efetuado ao fi nal de 2012. Essa metodologia aplicada ao fi nal de 2017, 
resultou em um montante recuperável que excede o carrying amount em R$ 
21.000. Esta condição indica a manutenção do goodwill no balanço da com-
panhia nos valores atuais. Com relação ao intangível identifi cável, a cartei-
ra de clientes adquirida da Bawm, a companhia, em decorrência de política 
adotada pelo seu controlador, efetua a amortização linearmente no prazo de 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Em milhares de Reais)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31.12.17 31.12.16
Lucro após o imposto de renda e contribuição social 52.390 45.878
Ajustes para reconciliar o lucro antes do IR e da CS
 com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 189 189
Equivalência patrimonial (52.559) (46.026)
Encargos fi nanceiros sobre o
 contas a pagar pela aquisição da Bawm - -
Redução (aumento) de ativos operacionais:
Adiantamentos - (3)
Impostos a recuperar (10) (14)
Aumento (redução) de passivos operacionais:
Fornecedores e contas a pagar (26) 26
Outras contas a pagar (1) 30
Ações preferenciais - 49
Caixa líquido gerado/(utilizado) pelas atividades operacionais (17) 129
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Dividendos recebidos 22.993 41.275
Caixa líquido gerado/(utilizado)
 pelas atividades de investimento 22.993 41.275
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Contas a pagar - aquisição da Bawm - -
Pagamento de dividendos (22.903) (41.691)
Caixa líquido utilizado nas atividades de fi nanciamento (22.903) (41.691)
Aumento (Redução) em Caixa e Equivalentes de Caixa 73 (287)
No fi m do exercício 964 891
No início do exercício 891 1.178
Aumento (Redução) em Caixa e Equivalentes de Caixa 73 (287)

10 anos. O valor atribuído a esta carteira foi de R$ 1.757 na data da aquisi-
ção, sendo que R$ 812 já foram amortizados até o fi nal do exercício de 2017. 
5. Transações e saldos com partes relacionadas: As transações e os 
saldos da Sociedade com partes relacionadas estão assim sumarizados:
Controladora: Contas patrimoniais Resultado
Passivo circulante: 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Dividendos a pagar aos controladores 7.220 11.469 - -
Total 7.220 11.469 - -
As transações com partes relacionadas são determinadas de acordo com 
o CPC 05. São partes relacionadas os sócios chaves da administração, que 
exercem infl uência signifi cativa sobre a entidade.
6. Patrimônio líquido: a. Destinação do resultado do exercício: A 
Administração proporá na Assembleia Geral Ordinária - AGO o pagamento 
de dividendos adicionais aos acionistas no montante de R$13.098, uma vez 
realizados os lucros por ela auferidos no exercício de 2017, quando do rece-
bimento dos dividendos de suas controladas GPS Planejamento Financeiro 
Ltda. e CFO Administração de Recursos Ltda. Em 31 de dezembro de 2017 
esse valor foi alocado como reserva de retenção de lucros. b. Lucro por 
ação: A Sociedade não possui dívida conversível em ações nem opções 
de compra de ações concedidas, por isso, não calculou o lucro por ação di-
luído. Em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 41 - Lucro por 
Ação, a tabela a seguir reconcilia o lucro líquido com os montantes usa-
dos para calcular o lucro básico por ação: 31.12.17 31.12.16
Lucro líquido do exercício 52.390 45.878
Média ponderada das ações ordinárias em circulação 329.678 329.678
Lucro Líquido Básico e Diluído por Ação - R$ 158,91 139,16
c. Reserva de expansão: A Sociedade possui reserva de expansão de 
R$9.150 referente aos pagamentos efetuados para a aquisição de investi-
mentos na Bawm. Os valores froam aprovados pelos acionistas de 2013 a 
2015. d. Reservas de lucros: As reservas de lucros referem-se aos divi-
dendos adicionais propostos que excederam a parcela do dividendo míni-
mo obrigatório enquanto não aprovados pela Assembleia Geral Ordinária, 
sendo declarados após o período contábil a que se referem às demonstra-
ções fi nanceiras. e. Reserva legal: A Sociedade constituiu reserva legal 
de R$56, ou seja, até o limite de 20% do valor do capital.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.12.17 31.12.16
Circulante 13.177 11.575
Fornecedores - 26
Impostos e contribuições a recolher 1 1
Outras contas a pagar 29 30
Ações preferenciais 49 49
Dividendos a pagar 13.098 11.469
Patrimônio Líquido 24.791 25.596
Capital social 280 280
Reserva legal 56 56
Reserva de lucros 24.455 25.260
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 37.968 37.171

GPS Investimentos Financeiros e Participações S.A. - CNPJ/MF 13.067.461/0001-23

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0325595- 
07.2009.8.26.0100 (USUC 897) O(A) Doutor(a) Rodrigo 
Ramos , MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, 
do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o)(s) Oswaldo Sozzi, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Espólio de Newton Sozzi João e outros, ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a 
unidade autônoma consistente no apartamento nº 08, 
localizado no 2º pavimento do Bloco nº 38 do Condomínio 
2001, situado na Avenida Diógenes Ribeiro de Lima, nºs 1811, 
1837, 1861, 1883, 1909, 1951 e 1977, no 14º Subdistrito Lapa, 
com área útil de uso exclusivo de 35,8750 m², área comum de 
0,4250 m², perfazendo a área total construída de 36,30 m², 
correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,07139138494%, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.     [17,18] 

Exto Live 
Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ - 19.138.899/0001-31

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Em 01/04/2018 as 10:00, na sede social reuniram-

se os sócios Exto Incorporações e Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. e Carlos Mauaccad representantes 

da integralidade do capital social da sociedade Exto 

Live Empreendimentos Imobiliários Ltda., ocasião em 

que deliberam sobre a seguinte ordem do dia: Redução 

do Capital Social - O Capital Social que era de R$ 

9.229.000,00 (Nove milhões, duzentos e vinte e nove 

mil reais), fi ca reduzido com o artigo 1082, inciso II 

do Código Civil, para R$ 2.229.000,00 (Dois milhões, 

duzentos e vinte e nove mil reais), totalizando uma 

redução de R$ 7.000.000,00 (Sete Milhões de Reais).

Acrobata 
Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ - 16.950.620/0001-21
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Em 14/03/2018 as 10:00, na sede social reuniram-se os 
sócios Exto Incorporações e Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., Construtora Paulo Mauro Ltda e Alfa Realty 
Participação e Negócios Imobiliários Ltda, representantes 
da integralidade do capital social da sociedade Acrobata 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., ocasião em que 
deliberam sobre a seguinte ordem do dia: Redução do 
Capital Social - O Capital Social que era de R$ 
46.771.217,00 (Quarenta e seis milhões, setecentos e 
setenta e um mil, duzentos e dezessete reais), fi ca 
reduzido com o artigo 1082, inciso II do Código Civil, para 
R$ 10.000,00 (Dez mil reais), totalizando uma redução de 
R$ 46.761.217,00 (Quarenta e seis milhões, setecentos e 
sessenta e um mil, duzentos e dezessete reais).

Olitel Brasil Telecomunicações S/A
CNPJ/MF nº 05.358.588/0001-73

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas convidados a se reunirem no dia 
25/05/2018, às 18:00 horas, na sede social à Rua Canindé, 561, São 
Paulo/SP, para tratarem das seguintes matérias constantes da or-
dem do dia: I. Tomar as contas dos administradores, examinar, dis-
cutir e votar o balanço patrimonial, as demonstrações �nanceiras 
e o relatório da administração, todos referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2017; II. Destituir do cargo de Vice-Presidente 
do Conselho de Administração e do cargo de Diretor de Serviços e 
Tecnologia o Sr. Marcos Roberto de Oliveira, e eleição de novo mem-
bro titular para compor o Conselho de Administração da Compa-
nhia, em complementação de mandato; III. Considerando a inten-
ção dos acionistas de preencher o último cargo vago da Diretoria, 
eleger novo membro para a Diretoria da Companhia; e, IV. Outros 
assuntos de interesse da Sociedade. São Paulo, 16/05/2018. Mario 
Mendes da Silva Junior - Diretor Presidente Executivo. (18-19-22)

Serasa S.A.
CNPJ/MF: 62.173.620/0001-80 - NIRE: 35.300.062.566

Ata de Reunião de Diretoria da Serasa S.A. Realizada em 01 de Fevereiro de 2018

No 1º dia do mês de fevereiro de 2018, reuniu-se a Diretoria da Serasa S.A., em sua sede social, na Alameda dos 
Quinimuras, 187, Planalto Paulista, na cidade e Estado de São Paulo, com a presença de seu Diretor-Presidente, 
Sr. José Luiz Teixeira Rossi, e de seus Diretores, Srs. Guilherme Alberto Woods Soares Cavalieri e Sergio Souza Fer-
nandes Junior. O Sr. Diretor-Presidente, tomando a palavra, informou que a reunião tinha a finalidade de delibe-
rar sobre o encerramento das atividades e o respectivo fechamento da filial inscrita no CNPJ/MF 62.173.620/0077-
88 e registrada sob o NIRE 43.9.01475811, situada na Rua dos Andradas, 1438, Galeria Chaves, salas 20, 21 e 
22, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90020-010. Discutido o assunto, a proposta foi aprovada por unanimi-
dade e deliberou-se adotar as providências para as regularizações necessárias perante as repartições públicas 
competentes. Ausência justificada do Diretor, Sr. Valdemir Bertolo. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata 
que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada em livro 
próprio, a folhas nº 66 do Livro de Ordem nº 04, devidamente registrado perante a JUCESP. São Paulo, 01 de fe-
vereiro de 2018. José Luiz Teixeira Rossi, Guilherme Alberto Woods Soares Cavalieri, Sergio Souza Fernandes Ju-
nior. JUCESP nº 123.303/18-7 em 12.03.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Serasa S.A.
NIRE: 35.300.062.566 - CNPJ/MF: 62.173.620/0001-80

Ata de Reunião de Diretoria da Serasa S.A., de 06.04.2018

Aos 06.04.2018, reuniu-se a Diretoria da Serasa S. A., em sua sede social, na Alameda dos Quinimuras, nº 187, Planal-
to Paulista, na cidade e Estado de São Paulo, com a presença de seu Diretor-Presidente, Sr. José Luiz Teixeira Rossi, e de 
seus Diretores Srs. Guilherme Alberto Woods Soares Cavalieri e Sergio Souza Fernandes Junior. O Sr. Diretor Presidente, 
tomando a palavra, informou que a reunião tinha a fi nalidade de deliberar sobre a desistência de encerramento das 
atividades e do respectivo fechamento da fi lial CNPJ nº 62.173.620/0077-88 e registrada NIRE nº 43.9.01475811, si-
tuada na Rua dos Andradas, 1438, Galeria Chaves, salas 20, 21 e 22, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90020-010, 
tal como constou na ata datada de 1.02.2018, registrada na JUCESP nº 123.303/18-7, em 12.03.2018. Discutido o as-
sunto, a proposta foi aprovada por unanimidade e deliberou-se adotar as providências para as regularizações neces-
sárias perante as repartições públicas competentes. Ausência justifi cada do Diretor Sr. Valdemir Bertolo. Nada mais ha-
vendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Certifi co que esta é cópia 
fi el da ata lavrada em livro próprio, a folhas nº 71 do Livro de Ordem nº 04, devidamente registrado perante a JUCESP. 
São Paulo, 06.04.2018. José Luiz Teixeira Rossi, Guilherme Alberto Woods Soares Cavalieri, Sergio Souza Fernandes Ju-
nior JUCESP nº 221.121/18-3 em 09.05.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de Citação - prazo de 20 dias. Processo nº1023780-49.2014.8.26.0005 .O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível,  do Foro Regional V – São Miguel Paulista, Estado
de São Paulo. Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da lei, etc. Faz Saber
a(o) Emerson Costa de Melo, Brasileiro, CPF.308.796.708-43, Praça Pedro de Oliveira,91,
Santa Emilia, CEP 36800-000, MG., que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte
de Fundação São Paulo, alegando em síntese, a cobrança de R$ 60.314,80.Encontrando-
se o réu em lugar inserto e não sabido, foi determinada a sua citação por edital, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague o valor supra devidamente corrigido, e não havendo o
pagamento e nem a interposição de embargos, no prazo legal, constiuir-se de pleno
direito em titulo executivo judcial nos termos do art. 701 § 2º NCPC, acrescido das custas
e verbas honorárias de 0,5 % do débito indicado, sendo efetuado o pagamento, o tornará
isento das custas processuais. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei.  17 e 18/05.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo nº: 0150487-61.2009.8.26.0100 Classe – Assunto: Usucapião - Registro de
Imóveis Requerente: Neusa Firmino de Araujo Alves e outros EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0150487-61.2009.8.26.0100 (USUC 466) O(A)
Doutor(a) Rodrigo Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Clodoveo
Bianchi, Herdeira de Maria Dolores Ferraz Bianchi, a saber: Zilda Conceição Tunis Bianchi; Rosario Correa
da Silva, José Gomes da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Neusa Firmino de Araújo Alves, Vivian
Aparecida de Araújo Alves, Valeria de Araújo Alves e Nelson de Araújo Alves, ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Travessa Soneto do Pássaro, nº 06 -
Americanópolis 29º Subdistrito Santo Amaro - São Paulo SP, com área de 156,00 m², contribuinte nº
172.119.0091-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,
24 de abril de 2018. 17 e 18/05

EDITAL DE CITAÇÃO Processo nº: 0101722-59.2009.8.26.0100 Classe – Assunto: Usucapião - Registro de
Imóveis Requerente: Gilberto Rubens Barbosa e outros . EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0101722-59.2009.8.26.0100 (USUC 65) O(A)
Doutor(a) Rodrigo Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Herdeiros
de Assan Mando ou Assan Nando, a saber: Jair Mando, Cleonice Maria de Jesus, Milton Soto; Joana Pereira
de Sousa, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Gilberto Rubens Barbosa e outros, ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre os imóveis localizados na Rua Marco Gagliano, nº 198
com área de 207,00 m², nº 200 com área de 250,00 m² e nº 202 com área de 205,00 m², Americanópolis 29°
Subdistrito de Santo Amaro - São Paulo - SP, contribuinte nº 172.171.0045-2, alegando posse mansa e pacífica
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 10 de abril de 2018. 17 e 18/05

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0060384-37.2011.8.26.0100 (USUC 19). O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Antonio Lopes Rocha Netto, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Julio César Fiani
e Miriam da Silva Lima Fiani, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o
imóvel localizado na Rua Belém de São Francisco, nº 419 - Vila Paranaguá - Distrito de São Miguel Paulista
- São Paulo - SP, com área de 847,81 m², contribuinte nº 111.419.0009-1 (área maior), alegando posse mansa
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 19 de abril de 2018.  18 e 19/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0032592-04.2017.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina
de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HAAN WEIN HSIEH, Brasileiro, RG 35.800.363-
5, CPF 212.944.428-80, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Condomínio Palais Des Sports. 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$ 67.100,65, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23
de fevereiro de 2018. 18 e 19/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO DIGITAL Nº 1034615-97.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Swarai Cervone de Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
ao RAPHAEL ALVES, Brasileiro, CPF 351.509.498-92 E COMERCIAL ALVES DE FERRO E AÇO EIRELI - ME, CNPJ 20.305.675/
0001-56, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Money Plus Sociedade de Crédito Ao
Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte Ltda, CNPJ - 11.581.339/0001-45 alegando em síntese que: �os executados
firmaram a Cédula de Crédito Bancário nº 20305675, emitida 11/11/15, tendo como valor financiado R$ 173.700,00 para aquisição
de 1 escavadeira R60W, série HHKHM910JC0000012. Foi convencionado o pagamento em 24 prestações mensais, com a 1ª
parcela vencendo em 30/12/16 e a última em 30/12/17. Estabeleceu-se como garantia fiduciária 1 Escavadeira R60W, Hyundai,
Série HHKHM910JC0000012 e 1 Empilhadeira CFY25BO, Clark Série CFY25BO-40-1872. Ocorreu que os executados deixaram
de efetuar os pagamentos do contrato a partir da parcela vencida em 28/02/16, ocorrendo o vencimento antecipado de todo o
contrato, restando saldo devedor�. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias úteis, a fluir
após o prazo supra, paguem o débito atualizado, acrescido das cominações legais, caso em que à verba honorária será reduzida
pela metade, e querendo ofereçam embargos no prazo de 15 dias úteis, facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo
o crédito do exeqüente 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 e juros, sob pena de penhora e avaliação de bens, ficando advertidos
que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Para conhecimento de todos, é
expedido o presente edital, que será afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 04 de maio de 2018.                                                                                                                                    18 e 19 / 05 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017556-39.2016.8.26.0001. A MMª. Juiza de Direito da 6ª Vara Cível,
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
BRA Comércio e Manutenção de Implementos Rodoviários Eireli - ME (CNPJ. 17.444.719/0001-14) e Marcelo Dutra (CPF. 114.270.938-
81), que Euro Cred Fomento Mercantil Ltda lhes ajuizou execução de titulo extrajudicial, objetivando o recebimento da quantia de
R$ 9.118,70 (atualizada até junho/2016), representada pela Nota Promissória n° 2367, com vencimento em 23/02/2016, no valor
de R$ 14.780,00, tendo os executados adimplido o pagamento parcial de R$ 6.780,00. Estando os executados em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de abril de 2018.       18 e 19 / 05 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1085215-25.2017.8.26.0100. O Dr. Cláudio Antonio
Marquesi, Juiz de Direito da 24ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Prado Car C Veículos Ltda
ME (CNPJ. 12.385.529/0001-50), que Maximiliano Teixeira Resende ajuizou ação de Consignação em Pagamento,
objetivando o depósito da quantia de R$ 387,00, declarando extinta a obrigação oriunda do Boleto Bancário, no
valor de R$ 233,33, dando-lhe, por sentença, total e irrestrita quitação, de forma a determinar definitivamente a
exclusão do nome do requerente dos cadastros de inadimplentes em razão de tal débito. Estando a requerida em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, conteste o feito ou
levante a quantia depositada, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Decorridos os prazos
supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257,
IV do NCPC. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
16 de maio de 2018.                                                                                                            18 e 19 / 05 / 2018

CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.
CNPJ/MF Nº. 09.387.725/0001-59 - NIRE Nº. 35300352912 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 11 de abril de 2018, às 09h00, na sede da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, nº 690, 1º andar, sala 11, Condomínio E e 
rmpresarial Business Center Tamboré, Bairro do Tamboré, CEP 06460-040, Barueri/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpri-
das, no Livro de Presença, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), consta-
tando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca das assinatu-
ras constantes e apostas no livro de “Registro de Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO PRÉ-
VIAS: (i) Os avisos de que tratam os artigos 124 e 133 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalida-
de das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 e parágrafo 4º do artigo 133 da LSA; e (ii) o Re-
latório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abran-
gente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicati-
vas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2017, foram publicados no dia 23 de fevereiro de 2018, no Diário Ofi cial do Estado de São Pau-
lo, páginas 119 à 123 e no “Jornal O Dia SP”, páginas 7 à 8. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Italo 
Roppa e o Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves, como secretário. 5. LEITURA DOS DOCUMENTOS: Dispensa-
da a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da LSA, bem como do Relatório dos Auditores Independentes, por 
serem do conhecimento geral. 6. ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e vo-
tar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2017; (ii) deliberar sobre a revi-
são e aprovação de orçamento de capital da Companhia referente ao exercício de 2018; (iii) deliberar sobre a destina-
ção dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (iv) reeleger os membros do Conselho 
de Administração da Companhia; (v) fi xar a verba global para a remuneração dos administradores, nos termos do arti-
go 152 da LSA; e (vi) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal. 7. DELIBERAÇÕES: As acionistas, por unanimi-
dade de votos, após debates e discussões, aprovaram: 7.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como 
faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 7.2. O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração 
do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a De-
monstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2017, publicados conforme o item “Convocações e Publicações Prévias” acima, já 
devidamente auditados pela KPMG Auditores Independentes, conforme Relatório dos Auditores Independentes datado 
de 20 de fevereiro de 2018; 7.3. O orçamento de capital para o exercício de 2018, no valor de R$48.727.000, 00 (qua-
renta e oito milhões, setecentos e vinte e sete mil reais); 7.4. Considerando que há prejuízos apurados nas Demonstra-
ções Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a deliberação sobre a destinação dos re-
sultados fi cou prejudicada, não havendo qualquer distribuição; 7.5. A reeleição dos seguintes membros do Conselho 
de Administração, os Srs.: (1) ITALO ROPPA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenhei-
ro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 39.541.382-5 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 404.189.877-34; 
(2) FÁBIO RUSSO CORRÊA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador 
da Cédula de Identidade RG nº. 16830417 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 014.930.467-64; (3) CHRISTIANO 
AQUILLES GRAMLICH DAS NEVES, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de 
empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 20.713.587-3 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 152.663.928-
94; e (4) RODRIGO SIQUEIRA ABDALA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro 
civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08.100.245-3 – IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 026.427.617-54, 
todos residentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº. 
222, Bloco B, 4° andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04551-065, para os cargos de membros efetivos do Conselho de 
Administração da Companhia, permanecendo vagos os demais cargos do referido Conselho de Administração. As Acio-
nistas aprovaram, conforme atribuição prevista no artigo 12 do Estatuto Social, a eleição do Sr. ITALO ROPPA, para 
ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração e do Sr. FÁBIO RUSSO CORRÊA, para ocupar a função 
de Vice-Presidente do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos, com man-
dato de 1 (um) ano, que se encerrará na data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2019, perma-
necerão em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, a serem eleitos na referida assembleia. Os membros 
do Conselho de Administração ora reeleitos declaram ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, 
e, consequentemente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer ativi-
dades mercantis, conforme Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e Renúncia à Remuneração arquivado na 
sede da Companhia; 7.6 A verba global e anual para remuneração dos membros do Conselho de Administração e da 
Diretoria da Companhia de até R$1.000.000,00 (um milhão de reais), incluindo honorários, eventuais gratifi cações, se-
guridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de 
administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais e de FGTS 
que forem devidos, fi cando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fi xação do montante individual e, 
se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da 
LSA. Para o exercício social de 2018, a verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da 
Companhia, vez que os membros do Conselho de Administração renunciam, nesta data, à remuneração anual; e 7.7 A 
dispensa de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo 23 
do Estatuto Social. 8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada 
a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. Barueri/SP, 11 de abril de 2018. Assi-
naturas: Italo Roppa, Presidente e Christiano Aquilles Gramlich das Neves, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., p. 
Antonio Linhares da Cunha; e (2) ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA., p. Mário Múcio Eugênio Damha e Marco Auré-
lio Eugênio Damha. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no livro de Registros de Atas das Assem-
bleias Gerais nº 02, às folhas 69 a 72. Italo Roppa - Presidente; Christiano Aquilles Gramlich das Neves - Secretário. JU-
CESP nº 224.042/18-0 em 14/05/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

SERASA S.A.
NIRE: 35.300.062.566 - CNPJ/MF: 62.173.620/0001-80

Ata de Reunião de Diretoria da Serasa S.A., Realizada em 11 de Setembro de 2017
Aos 11 dias do mês de setembro de 2017, reuniu-se a Diretoria da Serasa S. A., em sua sede social, na Alameda dos 
Quinimuras, nº 187, Planalto Paulista, na cidade e Estado de São Paulo, com a presença de seu Diretor-Presidente, Sr. José Luiz 
Teixeira Rossi, e de seus Diretores Srs. Valdemir Bertolo, Guilherme Alberto Woods Soares Cavalieri e Sergio Souza Fernandes 
Junior. O Sr. Diretor Presidente, tomando a palavra, informou que a reunião tinha a fi nalidade de deliberar sobre a atualização 
do endereço da fi lial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.173.620/0018-28 e registrada sob o NIRE nº 35.9.0187623-1, de 
Avenida Dr. Nelson D’Avila, nº 389, conjunto 52 A, Jardim São Dimas, São José dos Campos/SP, CEP 12245-030, para Avenida 
Dr. Nelson D’Avila, nº 389, conjunto 52 A, Centro, São José dos Campos/SP, CEP 12245-641, bem como deliberar sobre a 
ratifi cação da alteração da destinação da fi lial que deixou de prestar os serviços descritos no objeto social da Companhia em 
1º de agosto de 2016, para, exclusivamente, atender pessoas naturais e jurídicas: (i) para prestar informações decorrentes de 
sua atividade prevista na alínea “b” do artigo 2º do seu Estatuto Social (Atendimento ao Consumidor); (ii) para receber 
autorização para a abertura de cadastro positivo, nos termos da legislação vigente (Cadastro Positivo); (iii) para receber e 
entregar documentos e informações referentes à certifi cação digital; e (iv) como posto avançado para suporte à 
comercialização de produtos e/ou serviços (Comercial). Discutido o assunto, as propostas foram aprovadas por unanimidade 
e deliberou-se adotar as providências para as regularizações necessárias perante as repartições públicas competentes. Nada 
mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Certifi co que esta é cópia 
fi el da ata lavrada em livro próprio, a folhas nº 30 do Livro de Ordem nº 04, devidamente registrado perante a JUCESP. São 
Paulo, 11 de setembro de 2017. José Luiz Teixeira Rossi, Valdemir Bertolo, Guilherme Alberto Woods Soares Cavalieri, Sergio 
Souza Fernandes Junior. JUCESP nº 221.119/18-8 em 09.05.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842, AP
08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, designado pelo
Sistema Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66
e regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70  e CFG 10/
77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os
imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e
acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação.  As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11)97334-6595 –
11-2687-1327. E-mail: sp@credmobile.com.br.
PRAÇA: SAO PAULO/SP, DATA: 18/05/2018; HORÁRIO: DAS 15:00 AS 15:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-SAO
PAULO/SP

Contrato: 1.1816.4134933-3 - SED: 30656/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): MAURO ALTINO DE ARAUJO, BRASILEIRO, CASADO PELO REGIME
DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NOS TERMOS DA LEI 6515/77, METALURGICO,
CPF: 144.244.038-40, RG: 19.493.193-6-SP e seu cônjuge VALQUIRIA BRUNO DE
BARROS ARAUJO, BRASILEIRA, DO LAR, CPF: 144.244.038-40, RG: 22.581.058-X-
SP. Imóvel sito à: AVENIDA ELLIAS MAAS, Nº 300, CASA Nº 30, BLOCO D, COM
FRENTE PARA A RUA B DE CIRCULAÇÃO INTERNA, CONDOMINIO PARQUE DAS
ARVORES, BAIRRO CAPAO REDONDO, 29º SUBDISTRITO SANTO AMARO - SAO
PAULO/SP. Descrição: Com a área privativa total de 103,960m2, sendo 70,300m2 de
coberta padrão, 33,660m2 de coberta padrão diferente ou descoberta, e a área comum
de 63,234m2, perfazendo a área total construída de 167,194m2, correspondendo-lhe
uma fração ideal de 0,9356% no terreno e nas coisas de uso comum do condomínio e
um terreno de uso exclusivo com 68,68m2. Lance Mínimo Previsto: R$ 606.698,47.

Contrato: 8.0268.0032447-9 - SED: 30663/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): ROSA FELIX MONTEIRO DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR,
PROFESSORA, CPF: 067.635.238-31, RG: 13.647.514-SSP/SP Imóvel sito à: RUA
VITORIA, Nº 395, AP 810, LOCALIZADO NO 8º ANDAR DO EDIFICIO  VISCONDE,
5º SUDBISTRITO SANTA EFIGENIA - SAO PAULO/SP. Descrição: Com a área bruta
construída de 45,00m2 e a quota parte ideal no terreno de 1,170%. Lance Mínimo
Previsto: R$ 172.000,00.

São Paulo, 28/04/2018.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial

28/04 - 08 - 18/05/2018

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 30/04/2018, às 10h, na sede social da Highline do Brasil II In-
fraestrutura de Telecomunicações S.A. (“Companhia”), localizada em São Paulo/SP, na Avenida Nove 
de Julho, n.º 5.229 e 5.257, 4º andar, conjuntos 41-A e 42-B, Jardim Paulista, CEP 01407-200. 2. Con-
vocação e Presença: Dispensada a publicação de edital de convocação, nos termos do §4.º do artigo 
124, da Lei n.º 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinatura aposta no Livro de Presença dos 
Acionistas da Companhia. Registra-se, ainda, a presença do Sra. Iara Pasian, representante da Deloit-
te Touche Tohmatsu, auditores da Companhia; e do Sr. José Evandro Monteiro, na qualidade de Diretor 
Jurídico da Companhia, em atendimento ao disposto no artigo 134, §1º, da Lei das S.A. 3. Mesa: A as-
sembleia geral foi presidida pelo Sr. André Franco Sales e secretariada pelo Sr. José Evandro Monteiro. 
4. Ordem Do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito 
da seguinte ordem do dia: Deliberar acerca (i) das contas dos administradores, do relatório da Admi-
nistração e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017, 
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, publicadas nos termos do artigo 133, § 5º 

dos  administradores  da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31/12/2018; e (iv) da 
reeleição dos membros do Conselho de Administração. 5. Deliberações: Após exame das matérias 
constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade: (i) sem quais-
quer restrições ou ressalvas, aprovar as contas da Administração, o relatório da Administração e as De-
monstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017 acom-
panhadas do Relatório dos Auditores Independentes; (ii) consignar que a Companhia apurou resultado 
negativo no valor de R$ 1.458.000,00, o qual será integralmente destinado à conta de prejuízos acumu-
lados. (iii) estabelecer o valor de até R$ 12.000.000,00 como remuneração global dos administradores 
da Companhia para o exercício social de 2018 e; (iv) aprovar a reeleição dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia, com mandato de 01 ano ou até a Assembleia Geral Ordinária que deli-
berar sobre os resultados da Companhia com relação ao exercício social a se encerrar em 31.12.2018, 
sendo reeleitos os Srs. (a) Andre Franco Sales, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 09.896.814-2, 
expedida pela IFP/RJ, CPF/MF nº 277.990.458-50, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho 
de Administração; (b) Felipe Andrade Pinto, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 
19.539.016-7 SSP/SP e CPF/MF nº 264.447.628-39, para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Con-
selho de Administração; e (c) Cristina Corrêa Vergueiro Antun, brasileira, advogada, casada, RG nº  
27.829.619-1 (SSP/SP) e CPF/MF nº 224.297.128-06,  todos residentes e domiciliados em São Paulo/
SP, com escritório na Av. Cidade Jardim, 803, 10º andar, cj. 101, CEP 01453-000, que deverão tomar 
posse dentro de até 30 dias a contar desta data, mediante assinatura de termo próprio constante do 
Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração, desde que atendidos os requi-
sitos previstos nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário 
dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 30 
de Abril de 2018. Mesa: Sr. Andre Franco Sales – Presidente e Sr. José Evandro Monteiro – Secretário. 
Acionistas Presentes: Pátria Infraestrutura – Fundo de Investimento em Participações Multiestra-
tégia, Alexandre da Silva Braga, José Evandro Monteiro, Fernando Diez Viotti, Sergio Bekeierman 
e Claudio Vasconcelos Barbosa. 

São Paulo, 30 de abril de 2018. Mesa: Presidente;
Secretário. JUCESP nº 225.290/18-2 em 15/05/2018. Flávia R. Britto – Secretária Geral.

Ata da Assembleia Geral Ordinária em 30/04/2018

Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações S.A.
CNPJ/MF 27.902.165/0001-05 | NIRE 35.300.511.131

SITE Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ: 11.325.716/0001-85

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2.017, 
acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, permanecendo esta Diretoria ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que desejarem.  São Paulo, 29 de março de 2018.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃORELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em Reais)

 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016.

DIRETORIA
João Antônio Zogbi Filho – Diretor Presidente - CPF.: 029.532.968-83

Marcelo Perrucci - Diretor - CPF.: 088.493.398-95
Michelle Alves Gonçalves - Contadora - CRC SP 237.102/O-2

Passivo Nota 2017 2016
Circulante
 Fornecedores 7.615 7.464
 Contas a Pagar - 47.624
 Impostos e contribuições a recolher 11.558 2.438

19.173 57.526
 Patrimônio líquido 3 
 Capital social 79.100.000 65.100.000
 Capital social a Integralizar (9.031.734) (6.774.364)
 Prejuízos Acumulados (18.752.485) (14.354.762)

51.315.781 43.970.874
Total do Passivo 51.334.954 44.028.400

Ativo Nota 2017 2016
Circulante   
Caixa e equivalentes de caixa  1.381.029  83.864 
Contas a receber  291.117  465.367 
Impostos a Recuperar / Compensar  1.183  20.358 

 1.673.329  569.588 
Não Circulante
Participações em Outras Sociedades 2  49.661.625  43.458.812 

 49.661.625  43.458.812 
Total do Ativo  51.334.954  44.028.400 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FINDO 
EM 31  DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016 (Em Reais)

2017 2016
Despesas Operacionais (599.832) (223.909)
Despesas Administrativas  (599.832) (223.909)
Despesas Gerais Administrativas (698.637) (221.181)
Despesas Tributárias (207) (939)
Despesas Financeiras (5.484) (2.730)
Receitas Financeiras 104.497 942

Resultado Operacional (599.832) (223.909)
Equivalência Patrimonial (3.810.286) (1.926.965)
Outros Ganhos e Perdas (8.841) -

Resultado do Exercício Antes da Provisão do 
IRPJ E CSLL. (4.418.958) (2.150.874)

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (8.666) (148)
IRPJ (17.369) (247)

Resultado Líquido do Exercício (4.444.994) (2.151.269)
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2017 E 2016 (Em Reais)
Descrição 2017 2016
Resultado do exercício (4.444.994) (2.151.269)
(+/-) Itens que não afetam o caixa operacional
Outros Ganhos e Perdas 8.841 -
Equivalência Patrimonial 3.810.286 1.926.965

3.819.127 1.926.965
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Aumento) redução no ativo
Contas a Receber 174.250 (465.367)
Impostos a Compensar 10.333 128
Aumento (redução) no passivo
Fornecedores 150 746
Obrigações tributárias 9.120 (787)
Pró-Labores e encargos sociais (352) 20.160
(=) Caixa líquido das atividades operacionais 193.501 (445.120)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aumento/Diminuição em Investimentos realizados(10.013.099) (6.039.215)
(=) Caixa líquido das atividades investimentos(10.013.099) (6.039.215)
Fluxo de caixa das atividades financiamentos
Recebimentos para Integralização Capital/AFAC 11.742.630 6.648.376
(=) Caixa líquido das atividades de 
financiamentos 11.742.630 6.648.376

(=) Aumento / (redução) líquido de caixa 1.297.165 (60.262)
Caixa no início do período 83.864 144.126
Caixa no final do período 1.381.029 83.864
(=) Aumento / (redução) líquido de caixa 1.297.165 (60.262)

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em Reais)
Capital Social Capital a integralizar Prejuizos Acumulados Total 

 Saldos em 31 de Dezembro de 2015  65.100.000  (13.422.740)  (12.203.493)  39.473.767 
 Integralização de Capital  -  6.648.376  -  6.648.376 
 Prejuízo do Exercício  -  -  (2.151.269)  (2.151.269)
 Saldos em 31 de Dezembro de 2016  65.100.000  (6.774.364)  (14.354.762)  43.970.874 
 Subscrição de Capital  14.000.000  (14.000.000) -  - 
 Integralização de capital  -  11.742.630 -  11.742.630 
 Ajuste Exercícios Anteriores  - -  47.272  47.272 
 Prejuízo do Exercício  - -  (4.444.994)  (4.444.994)
 Saldos em 31 de Dezembro de 2017  79.100.000  (9.031.734)  (18.752.484)  51.315.782 

1. Contexto Operacional: A SITE EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES S/A, tem por objeto: (i) a administração de ativos próprios 
e de sociedades do mesmo grupo econômico; (ii) estudo de mercado, 
planejamento e desenvolvimento de projetos imobiliários; (iii) consultoria de 
investimentos, todas com expressão exclusão das atividades de corretagem 
e intermediação, (iv) gestão e administração de Centros Comerciais, e (v) 
participação no capital de outras sociedades ou fundos de investimentos, 
como sócia ou acionista. Apresentação das demonstrações contábeis e 
principais práticas contábeis. As demonstrações contábeis referentes ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016 foram elaboradas e são 
apresentadas em conformidade com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contidas na Lei 
nº 6.404/76 (“Lei das S/A”) e suas alterações. 2. Investimentos: O saldo 
do grupo de Investimentos na controlada em 31/12/2017 e 31/12/2016 está 
assim demonstrado: 

Investidas 31/12/2017 31/12/2016
Shopping Center Itapecerica da Serra S/A. 49.661.625 43.458.812
Totais 49.661.625 43.458.812

3. Patrimônio Líquido: O capital da companhia é de R$ 79.100.000, 
dividido em 242.242.857 ações, todas ordinárias, nominativas, sem valor 
nominal e com direito a votos, sendo 27.998.413 ações ordinárias Classe A 
e 214.244.444 ações ordinárias Classe B. 

Shopping Center Itapecerica da Serra S.A..
 CNPJ 03.996.434/0001-81

RELATÓRIO DA DIRETORIA AOS ACIONISTASRELATÓRIO DA DIRETORIA AOS ACIONISTASRELATÓRIO DA DIRETORIA AOS ACIONISTAS

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2.017, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, permanecendo 
esta Diretoria ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que desejarem. São Paulo, 29 de março de 2018.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016.

Administração

1. Contexto Operacional: O SHOPPING CENTER ITAPECERICA DA 
SERRA S/A, tem por objeto conforme Estatuto Social: (i) a administração 
de bens e de estacionamentos próprios, inclusive a administração de um 
centro de compras (shopping) e respectiva locação de suas lojas, cujo 
empreendimento é de sua propriedade. Apresentação das demonstrações 
contábeis e principais práticas contábeis: As demonstrações contábeis 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016 foram 
elaboradas e são apresentadas em conformidade com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contidas 
na Lei nº 6.404/76 (“Lei das S/A”) e suas alterações. 2. Propriedade para 
Investimento: O saldo de R$ 53.391.637 refere-se ao custo de construção, 
materiais e mão de obra direta, do ITAPECERICA SHOPPING, e os juros 
capitalizados dos empréstimos diretamente atribuíveis a propriedade. 
Propriedade para investimento é a propriedade mantida para auferir 
receita de aluguel ou para valorização de capital ou para ambos, mas 
não para venda no curso normal dos negócios, utilização na produção ou 
fornecimento de produtos ou serviços ou para propósitos administrativos.  

3. Ativo Imobilizado: É demonstrado pelo custo de aquisição e sofrem 
depreciação calculada pelo método linear, pelas taxas que estão 
dentro dos limites aceitos pela legislação vigente. 4. Empréstimos e 
Financiamentos: A Companhia contratou um financiamento denominado 
“BNDES AUTOMÁTICO”, através do agente financeiro Itaú-Unibanco S.A., 
para implantação do ITAPECERICA SHOPPING. O financiamento será 
amortizado em 32 meses encerrando-se em 17/08/2020. A taxa de juros 
contratada será de 3,9% a.a. acrescido da variação da TJLP. 5. Outras 
Contas: O saldo de R$ 6.530.478 refere-se à provisão constituída para fins 
de dissolução parcial da sociedade acrescida de atualização monetária, 
conforme acordo de cumprimento provisório de sentença celebrado em 
10/02/2017.  6. Patrimônio Líquido: a) Capital Social é composto de R$ 
48.076.680, representado por 18.245.743 ações, ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, b) O saldo de R$ 16.052.315, refere-se ao montante 
de capital a integralizar pelos acionistas da companhia, c) O valor de R$ 
7.575.708 refere-se à dissolução parcial da sociedade conforme sentença 
judicial de 05/05/2014.

Passivo Nota 2017 2016
Circulante

Empréstimos e financiamentos 4  3.754.098  2.992.946 
Fornecedores  247.282  9.917 
Salários, férias e encargos sociais  24.000  68.873 
Impostos e contribuições a recolher  58.723  32.607 
Outras Contas 5  6.530.478  9.752.974 

 10.614.580  12.857.317 
Não circulante

Empréstimos e financiamentos 4.325.075 8.124.956 
Outras obrigações  100.302  12.767 

 4.425.377  8.137.723 
Patrimônio líquido 6 

Capital social  48.076.680  48.076.680 
Adiantamento para Aumento de Capital  16.052.315  6.039.215 
Capital a integralizar  - 
Dissolução Parcial da Sociedade  (7.575.708)  (7.575.708)
Prejuízos acumulados  (13.636.074)  (9.937.461)

 42.917.213  36.602.726 
Total do passivo  57.957.170  57.597.765 

Ativo Nota 2017 2016
Circulante   
Caixa e equivalentes de caixa  158.566  62.358 
Títulos a receber  1.061.837  - 
Impostos a Recuperar  23.181  23.172 
Outras contas a receber 1.117.040  2.860.981  3.978.021 

 4.104.565  4.063.550 
Não circulante

Propriedade para investimento 2 53.391.637 53.391.637 
Imobilizado 3  460.968  142.578 

 53.852.605  53.534.215 
Total do ativo  57.957.170  57.597.765 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FINDO 
EM 31  DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016 (Em Reais)

2.017 2.016 
Receita Bruta de Serviços  5.040.668  3.607.695 
Receitas de Cessão de Direito  4.332 
Receitas de Locação  5.040.668  3.603.363 
Receita de Serviços  -  - 
(-) Impostos Incidentes S/Serviços  (466.262)  (333.712)
(-) PIS obre Faturamento  (83.171)  (59.527)
(-) COFINS sobre Faturamento  (383.091)  (274.185)

Receita Líquida de Serviços  4.574.406  3.273.983 
Lucro Bruto  4.574.406  3.273.983 
Despesas Operacionais  (8.384.693)  (5.200.948)
Despesas Operacionais  (8.384.693)  (5.200.948)
Despesas Trabalhistas  (27.945)  125.879 
Despesas Gerais Administrativas  (5.071.810)  (3.369.523)
Depreciações/Amortizações  (28.251)  (28.333)
Despesas Tributárias  (3.588)  (4.734)
Despesas Financeiras  (1.400.696)  (1.937.878)
Receitas Financeiras  42.340  13.640 
Outros Ganhos e Perdas  (1.894.744)  - 

Resultado Operacional  (3.810.287)  (1.926.965)
Resultado do Exercício Antes da Provisão do 
IRPJ E CSLL.  (3.810.287)  (1.926.965)

Resultado Líquido do Exercício  (3.810.287)  (1.926.965)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2017 e 2016 (Em Reais)
Descrição 2017 2016
Resultado do exercício  (3.810.286)  (1.926.965)
(+/-) Itens que não afetam o caixa operacional
Depreciação e amortização  28.251  28.333 
Outros Ganhos e Perdas  1.894.744  - 
Baixa de passivo  -  15.285 

 1.922.994  43.618 
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Aumento) redução no ativo
Titulos a receber  (1.075.836)  - 
Outros Créditos  (763.704)  (1.318.410)
Despesas Antecipadas
Adiantamentos  -  4.188 
Impostos a Compensar  (10)
Aumento (redução) no passivo
Fornecedores  237.365  (26.635)
Contas a pagar  (3.023.288)  614.890 
Obrigações tributárias  26.115  226 
Salarios, férias e encargos sociais  (44.873)  (99.073)
(=) Caixa líquido das atividades operacionais  (4.644.231)  (824.814)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do imobilizado e intangível  (346.639) -
Propriedade para Investimento  -  (363.023)
(=) Caixa líquido das atividades investimentos  (346.639)  (363.023)
Fluxo de caixa das atividades financiamentos
Recebimentos para Integralização Capital/AFAC  10.013.100  6.039.215 
Empréstimos e Financiamentos  (3.038.730)  (2.987.726)
(=) Caixa líquido das atividades financiamentos  6.974.370  3.051.489 
(=) Aumento / (redução) líquido de caixa  96.208  (19.695)
Caixa no início do período  62.358  82.052 
Caixa no final do período  158.566  62.358 
(=) Aumento / (redução) líquido de caixa  96.208  (19.695)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)
Capital 
social

AFAC-Adto para Futuro 
aumento de Capital

Dissolução Parcial 
da Sociedade

Prejuízos 
acumulados

 
Total 

 Saldos em 31 de dezembro de 2015  43.718.337  4.358.343  (7.575.708)  (8.025.781)  32.475.191 
 Integralização de capital   4.358.343  (4.358.343)  -  -  - 
 AFAC-Adto para Futuro aumento de Capital -  6.039.215 - -  6.039.215 
 Ajuste de Exercício Anterior  -  -  -  15.285  15.285 
 Prejuizo do periodo - - -  (1.926.965)  (1.926.965)
 Saldos em 31 de dezembro de 2016  48.076.680  6.039.215  (7.575.708)  (9.937.461)  36.602.726 
 AFAC-Adto para Futuro aumento de Capital -  10.013.100 - -  10.013.100 
 Ajuste de Exercício Anterior - - -  111.673  111.673 
 Prejuizo do periodo - - -  (3.810.286)  (3.810.286)
 Saldos em 31 de dezembro de 2017  48.076.680  16.052.315  (7.575.708)  (13.636.074)  42.917.213 

Fernando de Mello Brandão – Diretor

Marcelo Perrucci - Diretor 

Michelle Alves Gonçalves - Contadora

CRC SP 237.102/O-2

RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM IMÓVEL E PARA INTIMAÇÃO
DOS EXECUTADOS: ACHO AVALIAÇÃO E CONTROLE DE HIGIENE OCUPACIONAL LTDA., CNPJ
02.945.356/0001-23 na pessoa de seu representante legal; UNER BROKERS ENG. DE RISCO E
ASSESSORIA INTER. DE NEGÓCIOS LTDA., CNPJ 52.280.482/0001-38, na pessoa de seu representante
legal, A PROPRIETÁRIA: Rawet Incorporação, Comércio e Participações, CNPJ 67.551.226/0001-51, na
pessoa de seu representante legal e demais interessados, expedido nos autos do PROCESSO FÍSICO Nº
0060240-47.2003.8.26.0002 (002.03.060240-0), Ação de Conhecimento, ora na fase de Cumprimento de
Sentença (0060240-47.2003.8.26.0002) ajuizada por MARINA KRASOVSKI, CPF 375.604.978-70. O Dr.
Guilherme Silva e Souza, MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro/SP, com
fundamento no artigo 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 que a gestora oficial CHRISTOVÃO GESTÃO E PUBLICIDADE LTDA.,
na pessoa de seus leiloeiros judiciais: Christovão de Camargo Segui, OAB/SP 91.529 e Luiz Carlos Levoto,
JUCESP nº 942, levará a leilão o(s) bem(ns) imóvel(is) abaixo descrito(s) no site www. leilaoinvestment.com.br,
em condições que se seguem: DO BEM IMÓVEL: DIREITOS sobre o CONJUNTO COMERCIAL
CONSULTÓRIO/ESCRITÓRIO Nº 15, localizado no 1º andar do EDIFÍCIO PAULISTA OFFICE TOWER,
situado na Rua Barata Ribeiro nº 380, no 34º Subdistrito Cerqueira César, nesta cidade de São Paulo, com
a área privativa de 33,86m², área comum de 39,5399m², área total de 73,3999m², fração ideal de 1,3493050%
no terreno e nas demais partes e coisas comuns do condomínio, e, ainda o direito ao uso de 01 (uma) vaga
para estacionamento de veículo de passeio de porte médio, na garagem do edifício, indistintamente em
qualquer dos locais a ela destinado, com a utilização sujeita ao auxílio de manobrista. O Edifício Paulista
Office Tower acha-se construído em terreno descrito na matrícula 51003, deste Registro de Imóveis, na qual
foi registrada sob o nº 22, em 14/9/94, a instituição de condomínio. Matrícula 100772 do 13º CRI-SP.
Contribuinte:010.048-2244-8. DOS ÔNUS: Av. 3-100772, em 26/02/2018: indisponibilidade de bens de Uner
Brokers Eng. de Risco e Assessoria Inter. de Negócios Ltda, Proc. 00180001920045150114, do Tribunal
Regional do Trabalho, 15ª Região – Campinas/SP; Av. 4-100772, de 11/04/2018: penhora exequenda; Há
penhora no rosto dos autos, referente ao Proc. 0025553-07.2004.8.26.0100, 14ª Vara Cível - Foro Central
Cível, Ação de Proc. Comum, ajuizada por Uner Brokers Engenharia de Risco Assessoria Internacional de
Negócios Ltda x Marina Krasovski; Há penhora incidente sobre o imóvel decorrentes de instrumento particular
de compromisso de compra e venda firmado pela coexecutada e realizada nos autos do processo 0226415-
21.2009.8.26.0002, Ação de Proced. Comum ajuizada por Itamar de Godoy x Uner Brokers Engenharia de
Risco e Assessoria Internacional de Negócios Ltda e outro, em trâmite na 3ª Vara Cível de Sto Amaro/SP. Há
débitos de IPTU – Exercício 2018, a vencer: R$ 1.245,86. IPTU Débitos Exercícios Anteriores: não existem
débitos anteriores para o Contribuinte: 010.048.2244-8 (conf. pesquisa no site da PMSP em 26/04/2018). DA
OBSERVAÇÃO: Não há débitos condominiais, conforme informação obtida diretamente com a administradora.
DA ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: R$ 428.050,87 (até abril/2018, conforme informado pela
credora). DO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 227.696,41 (até abril/2018, conforme informado pela
credora). DAS DATAS DOS LEILÕES/PRAÇAS: O 1º Leilão/Praça começa em 22/05/2018, às 14h00 e
termina em 25/05/2018, as 14h00. O 2º Leilão/Praça começa em 25/05/2018 as 14h01 e termina em 19/
06/2018, às 14h00. DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance
superior ou maior que a avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor
atualizado 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 (Artigo 13 do Prov. CSM nº 1625/09). 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 do Banco do Brasil S.A. ou CEF através dos sites: www.bb.com.br ou www.caixa.gov.br,
respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão, bem como deverá ser depositada a comissão
do Leiloeiro através de pagamento em dinheiro (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
DEPÓSITO JUDICIAL, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão. (Art. 884, Par.
único do CPC e art. 267, § único das NSCGJ). DAS DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente na
1ª VARA CÍVEL DE SANTO AMARO/SP, na Avenida das Nações Unidas, nº 22.939, 12 andar, vila Almeida,
Santo Amaro. CEP 04795-100, Fone: 5541-7990 São Paulo-SP. E-mail: stoamaro1cv@tjsp.jus.br ou no escritório
da gestora judicial, na Av. Brigadeiro Luiz Antônio nº 388, Sobreloja S 1, Bela Vista, São Paulo, CEP:01318-
000 e-mail: contato@leilaoinvestment.com.br. Pelo presente, fica(m) o(a)(s) executado(a)(s), a proprietária
e demais interessados, INTIMADO(A)(S) das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para
intimação pessoal. Dos autos do processo não constam recursos pendentes de julgamento. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 09 de maio de 2018. Edital completo e demais
condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.

Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Móvel e para Intimação da requerida CACILDA GODINHO DA SILVA CPF Nº
107.648.918-47, expedido nos autos da  Ação de Extinção de Condomínio e Alienação de Bem Comum, requerida
por espólio de ALTAMIRANDO TEIXEIRA PINHÃO E OUTROS, CPF nº 493.460.838/91. Processo nº 0002518-
97.2002.8.26.0161.A Drª. Marisa da Costa Alves Ferreira, Juíza de Direito da  4 ª Vara Cível Do Foro da Comarca de
Diadema, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER aos que o presente edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que sob o comando do Leiloeiro Oficial nomeado, Sr. Renato Morais Faro,
matriculado na Jucesp n.º 431, com escritório na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, Centro, São Paulo/SP e endereço
eletrônico faroleiloes@terra.com.br, na forma do art. 879, II, do CPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009,
através do gestor judicial homologado pelo Tribunal de Justiça www.faroonline.com.br, levará a efeito o leilão eletrônico/
presencial, sendo que no dia 25/05/2018, às 15h00, terá início a 1ª praça e se estenderá por três dias na modalidade
on-line, sendo que no terceiro dia 28/05/2018) também serão aceitos lances no modalidade presencial a partir das
15h00, no auditório sito a Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, Centro, São Paulo/SP, sendo entregue a quem mais der
igual ou acima da avaliação, e, em não havendo licitantes encerrar-se-á as 15:00 horas, abrindo-se a 2ª praça às 15:01
horas deste mesmo dia somente na modalidade on line, encerrando-se no dia 19/06/2018 quando também serão
aceitos lances na modalidade presencial a partir das 15h00 no auditório sito a Rua Silveira Martins, 70, 9º andar,
Centro, São Paulo/SP, para o 2º Leilão, ocasião em que o referido bem será entregue a quem mais der, não devendo
ser aceito lance inferior a 60% da avaliação atualizada. Nos termos do art. 889, I, do CPC, pelo presente edital, fica
intimada a executada, se não intimada pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, e demais  interessados.
CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade ON-LINE e presencial para
o exercício do direito de preferência, sendo que os lances fornecidos presencialmente ou através de sistema eletrônico
do gestor www.faroonline.com.br serão imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do
tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente
registrados no site do gestor. DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA: Caso haja pretensão do exercício do
direito de preferência nos termos do art. 843, §1º, do CPC, o interessado deverá comparecer em leilão presencial para
tanto, a fim de assegurar a igualdade de condições com os demais participantes, e sempre exercerá seu direito com
o diferencial simbólico de R$0,10, a cada lance, até o encerramento do leilão,para possibilitar inserção no sistema,
tendo em vista não haver a possibilidade de se lançar nos moldes do direito de preferência em leilão eletrônico, uma
vez que o sistema não aceita lances de mesmo valor de logins diferentes.DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá
depositar o pagamento imediato do valor do lance vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida através
do site www.bb.com.br (art. 892, do CPC). PARCELAMENTO: De acordo com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC,
os interessados em adquirir o bem de forma parcelada, poderão pedir o parcelamento por escrito, até o início do
primeiro leilão, desde que a proposta não seja inferior ao valor da avaliação, e até o início do segundo leilão,
desde que o valor da proposta não seja inferior à 70% do valor da avaliação), ficando claro que do requerimento
deverá constar oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até
30 meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar
de imóveis. De todas as propostas deverão constar prazo, modalidade, indexador de correção monetária e condições
de pagamento do saldo. Deve, ainda, constar da proposta que o interessado declara estar ciente da multa de 10%
sobre a parcela inadimplida somada às parcelas vincendas (art. 895, §4º), bem como que em caso de inadimplemento
declara estar ciente sobre a possibilidade de o exeqüente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor
em aberto nestes mesmos autos (art. 895, §5º). Observa-se, ainda, que a proposta de pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão
do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até
24 horas após o leilão, através de depósito bancário. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos
pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz. DA ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha
a adjudicar os bens ficará igualmente responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro sobre o valor da avaliação.
DA ARREMATAÇÃO POR CONTA DO CRÉDITO: o credor pode arrematar os bens, oferecendo lance; se vencedor,
e o valor dos bens exceder o seu crédito, depositará, dentro de três (3) dias, a diferença, sob as penas previstas no
artigo 892, §1º, do CPC. DA REMIÇÃO: Na hipótese de remição da execução, nos termos do artigo 826, do CPC, após
a publicação do edital, os devedores pagarão a comissão do gestor judicial de 3% (três por cento), sobre o valor de
avaliação dos bens, para cobertura de todos os dispêndios, acrescido de todos os encargos previstos, devendo
apresentar os pagamentos ao gestor judicial conjuntamente com a petição, fazendo expressa menção à remição da
execução, caso em que não deverá fazer uso do protocolo integrado. ACORDO: Caso haja acordo entre as partes,
após a publicação do edital, será devida a comissão de 3% sobre o valor do acordo por parte do devedor, para
cobertura dos custos do leilão.  FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro
Oficial, na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, Centro - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872 - email:
contato@faroonline.com.br. LOTE ÚNICO:  Um terreno com 299,30 m², no Jardim Piraporinha neste distrito, município
e comarca de Diadema, parte do lote 06 da quadra F1, lançado pela Prefeitura Municipal desta cidade, pela inscrição
nº 25.48.026, com lote 6 da quadra F, medindo 8,00 m de frente para a Rua Santo Antônio; 37,35 m do lado direito
onde divide com o lote 5 da mesma quadra, do proprietário, 37,35 m do lado esquerdo, onde divide com terreno do
Jardim Nosso Lar, de propriedade dos Espólios/de Egon Cutr Reichert e Irma Aagard Reichert., devidamente matriculado
junto ao CRI de Diadema sob matrícula nº 12.524 Segundo consta na AV.03 da referida matricula sobre o terreno foi
construído um prédio residencial que recebeu o número 318 da Rua Santo Antônio de Pádua, com 144,00 m ² de área
construída. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PARA SETEMBRO DE 2017 R$ 314.833,00 .. VALOR DA
AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELO TJ/SP PARA abril /2018: R$ 319.000,00 (trezentos e dezenove mil reais ). OBS
01: Consta informação às fls. 486 /487 valor de divida ativa  junto a Prefeitura de Diadema no importe de R$ 21.969,64
para agosto de 2017 ÔNUS, TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais ônus, taxas ou impostos incidentes sobre o bem correrão
por conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do § único do artigo 130 do CTN, que se sub-
rogam sobre o preço dos bens. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.

BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 10.608.405/0001-60 - NIRE 35.3.00363591

EXTRATO DA ATA DA AGO DE 27/04/2018
Em 27/04/2018, às 10h, na sede social. Presença da totalidade. Mesa: Presidente: Evaldo Leandro Perusolo; Secretária: 
Caroline Siqueira Queiroz. Deliberações: No resultado apurado no exercício encerrado em 31/12/2017, a Companhia 
obteve prejuízo de R$ 26 mil, sendo absorvido integralmente pelos saldos da Reserva Legal, não havendo valores a 
distribuir a título de dividendos. São Paulo, 27 de abril de 2018. Evaldo Leandro Perusolo - Presidente; Caroline Siqueira 
Queiroz - Secretária. JUCESP - 225.096/18-3 em 15/05/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

 TINIS SP PARTICIPAÇÕES S/A.
- Em constituição -

Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição
1.Data,hora e Local: Aos 24/01/18 às 13:00 horas, na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Lorena, 1304-12º andar, cj. 
1201-parte, Jd.Paulista - CEP: 01424-004 - 2. Presença: A totalidade dos subscritores do capital Social: Eduardo Duarte 
e Vinicius Aguillar Duarte. Aprovar o capital social inicial de R$ 800,00 (Oitocentos reais). Aprovar o Estatuto Social da 
Companhia, dando-se assim por efetivamente constituída a Tinis SP Participações S/A. Eleger os Srs. Eduardo Duarte, 
brasileiro, separado, advogado, titular da carteira de identidade nº 105.312-A, expedida OAB/SP, inscrito no CPF/MF nº 
024.974.417-15, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Candelária, 79 – cobertura 
01, Centro-CEP: 20091-020, para o cargo de Diretor Presidente e Vinicius Aguillar Duarte, brasileiro, casado pelo 
regime da comunhão parcial de bens, empresário, titular da carteira de identidade nº 12563815-5, expedida pelo DIC/RJ, 
inscrito no CPF/MF nº 053.942.037-92, para o cargo de Diretor sem designação específica. Fixar a remuneração global 
anual dos membros da Diretoria em até R$ 23.000,00 (Vinte e três mil reais). Autorizar a lavratura da ata a que se refere 
esta Assembleia na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei 6404/76. Acionistas: Eduardo Duarte - 
Presidente; Vinicius Aguillar Duarte - Secretário. Assinatura do advogado: Eduardo Duarte - OAB/SP 105312-A. Arquivada 
na JUCESP nº 3530051375-4 em 20/02/18. Flávia Ribeiro Gonçalves - Secretária Geral.

J.PILON S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL - CNPJ 47.254.396/0002-48 - NIRE: 35.3.0010525.7 - Ata da Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária em 13/04/2018 - Data, hora e local: No dia 13/04/2018, às 10h, na Rua Professor Artur 
Ramos, 241, Conjunto 72, Jardim Paulistano, São Paulo/SP. Composição da Mesa: Presidente: José Pilon, Secretário: Mario 
Nirceu Pilon. Presenças: Acionistas representando a maioria absoluta 91,57% do Capital Social com direito a voto, conforme 
assinaturas constantes no livro “Registro de Presença de Acionistas”, constatando-se, dessa forma, a existência de “quorum” 
para as deliberações que constam da Ordem do Dia: Publicações Prévias: a) Edital de Convocação publicado nos dias 07, 
08 e 09/03/2018 respectivamente, no jornal “DOE-SP” páginas 58, 71 e 112 respectivamente, e nos dias 07, 08 e 09/03/2018 
respectivamente, no jornal “O Dia” páginas 10, 9 e 12 respectivamente, além de convocação individual aos acionistas. b) Balanço 
Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício e Relatório da Diretoria publicado no DOE-SP no dia 09/02/2018, página 
48 e no jornal “O Dia” no dia 09/02/2018, página 06. Ordem do Dia: I - Ordinária: a) Apreciação e aprovação do Relatório 
de Administração, Balanço Geral, Demonstração do Resultado referente ao exercício encerrado em 31/12/2017. b) Destinação 
do resultado do exercício. c) Fixação do montante global da remuneração dos administradores para o período de maio/2018 
a abril/2019. d) Outros assuntos do interesse social. II - Extraordinária: a) Outros assuntos do interesse social. Antes de dar 
início aos trabalhos o senhor presidente pronunciou que foi admitido na sociedade no dia 14/11/2017, em função do divórcio 
consensual já averbado na Certidão de Casamento matrícula 143115.01.55.1983.2.00012.149.0000997.53, registro lavrado no 
livro B-12, folhas 149vº, do termo nº 997. Divórcio conforme Escritura Pública lavrada no 3º Tabelionato de Notas de Piracicaba-
SP, em 17/11/2017, no Livro 1107, páginas 203/206, assinada pelo Substituto do Tabelião Edison José Gibin o sr. Luís Maria da 
Silva Spezzotto, brasileiro, divorciado, aposentado, RG 8.852.340-8 SSP/SP e do CPF 985.260.228-49, residente e domiciliado 
na Rua Paulo Setúbal, 67, Centro, Cerquilho/SP, CEP 18.520-000, com 6.515 ações ordinárias nominativas, com direito a voto, no 
valor de R$1,00 cada uma. Em seguida foi dado início aos trabalhos e ficou aprovado por unanimidade dos senhores acionistas 
que as AGOE, nesta ordem, seriam realizadas cumulativamente e instrumentalizadas em ata única, na forma do §único do 
Artigo 131 da Lei 6.404/76. Deliberações: I - Ordinária: a) Foi aprovado por unanimidade dos senhores acionistas, com 
abstenção dos legalmente impedidos, o 1º item da Ordem do Dia, ou seja, aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, 
Demonstração do Resultado do exercício encerrado em 31/12/2017. b) Foi aprovado por unanimidade dos senhores acionistas, o 
2º item da Ordem do Dia, ou seja, a destinação do resultado do exercício, lucro no valor de R$6.309.440,77 permanecer na conta 
de reservas de lucros. Não houve destinação para a reserva legal, pois no ano de 2016, foi atingido o limite de 20% do capital 
social, conforme Artigo 193 da Lei 6.404/76. c) Foi aprovado por unanimidade dos senhores acionistas, o 3º item da Ordem do 
Dia, ou seja, a fixação da remuneração global dos administradores em até 4.000 salários mínimos para o período de maio/2018 a 
abril/2019. d) Foi aprovado por unanimidade dos senhores acionistas a distribuição de R$2.000.000,00, referente ao Exercício de 
2010. Extraordinária: Não havendo deliberação para assuntos extraordinários foi devolvido a palavra para o senhor presidente. 
Encerramento: A seguir o Sr. Presidente franqueou a palavra a todos os presentes acerca dos assuntos pautados na Assembleia. 
Não existindo manifestações o presidente encerrou a AGO e a AGE que foi lavrada na presente ata que lida foi aprovada pelos 
acionistas. Lavratura e Leitura da Ata: Lavrada e lida a presente Ata, foi ela aprovada por unanimidade pelos acionistas 
presentes. São Paulo, 13/04/2018. As) José Pilon, Presidente da Mesa, Mario Nirceu Pilon, Secretário da Mesa. Acionistas: as) 
V.R.P. Adm. e Agropecuária S/A, representada pelo Diretor Presidente Sr. Valentin Roque Pilon, Valmir Pilon, S.Pilon Participações 
S/A, representada pelo Diretor Vice-Presidente Sr. Paulo Roberto Pilon, J.Helena - Participações S/A, representada pelo Diretor 
Presidente Sr. José Pilon, Leomar Empreendimentos e Participações Ltda, representada pela sócia-administradora Sra. Maria de 
Lourdes Beneton Pilon, Npilon Participações S/A representada pelo Diretor Presidente Sr. Nelson Pilon, Papilon Participações 
S/A, representada pela Diretora Presidente Sra. Maria Neide Pilon Módolo, Crpilon Participações S/A, representada pelo Diretor 
Presidente Sr. Carlos Renato Gayotto Pilon, Nirceu Pilon Participações S/A, representada pelo Diretor Presidente Sr. Mário Nirceu 
Pilon, Pcpilon Participações S/A, representada pela Diretora Presidente Sra. Ana Lúcia Corradi Mazzer, Valdelu Participações S/A 
representada pelo vice-presidente Valentim Arraval, O.P.F. Participações S/A, representada pelo Diretor Presidente Sr. Otávio Pilon 
Filho, Mlgpilon Participações S/A, representada pela Diretora Presidente Sra. Maria Ligia Gayotto Pilon, Vieira da Cruz e Pilon 
Participações S/A, representada pelo Diretor Presidente Sr. Norberto Vieira da Cruz Filho, Norberto Vieira da Cruz Filho, Brenda 
Participações S/A, representada pelo Diretor Presidente Sr. Valdemir Pilon, Jgpilon Participações S/A, representada pelo Diretor 
Vice-Presidente Sr. Américo Pilon Junior, Marisa Pilon, Glpilon Participações S/A, representada pelo Diretor Vice-Presidente Sr. 
Otávio Pilon Filho. A presente Ata é cópia fiel extraída do Livro de Atas de Assembleias Gerais de J. Pilon S/A Açúcar e Álcool. 
Jose Pilon - Presidente da Mesa; Mario Nirceu Pilon - Secretário da Mesa. JUCESP nº 217.816/18-6 em 03/05/2018.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1045952-54.2015.8.26.0100Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Locação de Imóvel Exeqüente: Claudio Monteiro Soares S/A Administração de Bens Executado:
Alessandra Galdino da Silva EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1045952-
54.2015.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Leandro de Paula Martins Constant, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) ALESSANDRA GALDINO
DA SILVA, Brasileiro, Solteira, RG 29.739.035-1, CPF 276.529.838-60, Rua Caraibas, 1253, Perdizes, CEP
05020-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Claudio Monteiro Soares S/A Administração de Bens, objetivando o recebimento da quantia de R$ 40.988,41
(oriundo de ausência de pagamento de aluguéis e demais encargos de locação). Estando a executada em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado,
ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito
do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia
bloqueada nas fls. 82/83. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado
regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de maio de 2018. 17 e 18/05

RAICHER LEILÕES (R18 EVENTOS E INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS EM LEILÃO) com endereço á
Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP através do leiloeiro contratado Sami Raicher-
Leiloeiro Oficial, Jucesp930, devidamente autorizado pela credora fiduciária CURUPÁ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. inscrita no CNPJ nº. 61.367.314/0001-11, com sede nesta Capital, na Alameda Jauaperi,
nº 299, Moema, CEP: 04523-010, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de
Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, datado de28/07/2010, no
qual figuram como fiduciantes EDSON LUIZ DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula
de Identidade com RG nº 11.678.009-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 013.357.388-51 e WANIA APARECIDA
DE MORAES DA SILVA, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade com RG nº
5.733.387-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 874.250.768-53, ambos residentes e domiciliados na Rua
São Constâncio, 72 – Apto 141 – Ed. Terraço Anália Franco - Vila Mafra – São Paulo/SP, CEP: 03.414-010,
levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo presencial nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos,no
dia23/05/2018às 10h00min, no escritório do leiloeiro sito á Alameda Lorena 800, Sala 1504, Jardim Paulista
– São Paulo/SP em PRIMEIRO LEILÃO, comlance mínimo igual ou superioràR$ 1.141.940,22(hum milhão
e cento e quarenta e um mil e novecentos e quarenta reais e vinte e dois centavos)o imóvel abaixo descrito e
caracterizado com propriedade consolidada em nome da credora fiduciária,
constituídoporIMÓVEL:Apartamento nº 141, localizado no 14º pavimento do EDIFÍCIO TERRAÇO ANÁLIA
FRANCO, situado na Rua São Constâncio, nº 72, no 46º Subdistrito – Vila Formosa, contendo: área privativa
coberta edificada de 155,860m2; área comum coberta edificada de 107,200m2 (onde se inclui o direito a 03
vagas individuais e indeterminadas na garagem coletiva); área total edificada de 263,060m2; área comum
descoberta de 32,090m2; área real total edificada mais descoberta de 295,150m2; correspondendo-lhe uma
fração ideal no terreno de 2,1739%.OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA
DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja licitante em primeiro
leilão, fica desde jádesignado o dia 24/05/2018às 10h00min, no mesmo local, a realização do SEGUNDO
LEILÃO, com lancemínimoigual ou superior aR$1.053.544,04 (Hum milhão e cinquenta e trêsmil e quinhentos
e quarenta e quatro reais e quatro centavos)e, nesteserá aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que
igual ou superior a somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescidas das despesas, dos
encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive
do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem
será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado,
aquem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual o estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente
vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A
venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. O interessado deverá efetuar
o pagamento do arremate à vista e, a comissão do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor do arremateàvista
no ato do leilão. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade
do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As
demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações
introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial -
Informações (11) 3578-1318e (11) 94800-5555 ou e-mail do Leiloeiro: raicher@gmail.com.  09,14 e 18/05/18

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1069374-92.2014.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa
Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Eduardo de Castro Bello, RG 84157677, CPF 115.685.638-84,
que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado
Objetivo – Supero Ltda., objetivando a cobrança de R$ 23.998,02 (março/2014), oriunda do inadimplemento
dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2010. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se
de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de
revelia, 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 maio de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1016811-53.2016.8.26.0003 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Duplicata Exeqüente: Damapel Indústria Comércio e Distribuição de Papéis Ltda Executado:
Ianes Comércio de Alimentos e Congeneres Eireli - Me EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1016811-53.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional
III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
IANES COMÉRCIO DE ALIMENTOS E CONGENERES EIRELI - ME, (CNPJ/MF sob nº 20.334.939/0001-
08) que DAMAPEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPÉIS LTDA lhe ajuizou ação de
Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 6.341,00. Estando a executada em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que
a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que
o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um
por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de maio de 2018.

17 e 18/05

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº 0092036-41.2012.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento Sumário
– Acidente de Trânsito Requerente: Silvia Maria Costa e outros Requerido:  Osvaldo Lucio Cleim e outro
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0092036-41.2012.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro do Regional ll - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).,
na forma da Lei, etc. Faz Saber ao(s) Osvaldo Lucio Cleim, CPF nº 679.615.848-20, RG nº 9.433.267/SP,
que Silvia Maria Costa e outras, lhes ajuizaram Ação procedimento Comum, objetivando seja julgado
procedente a condenação do réu ao pagamento  de pensão mensal vitalícia de 1 ½ (um e meio) salários-
mínimos  mensais, incluindo 13º salário atualizados, condenando o requerido  danos morais no valor  R$
150.000,00  e honorários advocatícios na base de 20%, devidamente corrigidos. Estando o réu em local
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sendo
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações
de fato formuladas pela autora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de maio de 2018. 18 e 19/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016835-06.2013.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a ROBOX ESQUADRIAS LTDA-ME (CNPJ 62.249.917/0001-81) e ROBERTO MARTINS DA COSTA (CPF 587.320.988-04), que
Itaú Unibanco S/A. lhes ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial objetivando a quantia de R$ 65.611,78 (julho de 2016),
representada pela Cédula de Crédito Bancário Confissão de Dívida Parcelamento PJ-Garantido por Devedor Solidário operação
nº 019190081.Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem
o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam
o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem
que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 628,84 e R$
80,23. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o
presente, afixado e publicado.                                                                                                                          18 e 19 / 05 / 2018


