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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Prezados (as) Associados (as), A Vice-Presidente do CENTRO
COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA Maria Cristina Navarro
de Campos,   no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 36,
inciso I, parágrafo 1º do Estatuto Social, convoca todos associados,
para a Reunião de Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada em
sua sede social, situada na Rua Condessa Amália Matarazzo, nº 13 no
bairro Jardim Peri – São Paulo – SP – CEP 02652-000, no dia 11 de
Junho de 2018, às 17h, em primeira convocação com a presença de
2/3 (dois terços) do número de associados, e em segunda convocação,
meia hora após, com o mínimo de 1/3 (um terço) do número de
associados, deliberando validamente pela maioria qualificada de 2/3
(dois terços) dos presentes com poder de voto, para discutir a seguinte
pauta: 1. Eleição de novo Presidente para o biênio 2018/2019; 2.
Outros assuntos de interesse geral. São Paulo, 23 de maio de 2018.
Maria Cristina Navarro de Campos
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000750-
22.2014.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV -
Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) RICARDO SOMONES ROSA, RG 109066431, CPF 701.213.534-43, que
a JD9 Serviços de Limpeza Ltda EPP, ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial,
para cobrança de R$ 8.333,20 (abril/2017), referente aos cheques nºs 000139, 000138 e
000140, 02 (dois) com valor de R$ 1.000,00 e outro no valor de R$ 2.050,00. Estando o
executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, pague
o débito, atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito da exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas,
prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, bem como intimado da penhora
efetuada sobre o valor de R$ 260,45, em 16/09/2016, conta judicial nº 2200117685446 (fls
100), presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia
(Art. 257 § - IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de abril de 2018.

         B 23 e 24/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008862-29.2013.8.26.0020
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do
Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Teresa Cristina Castrucci Tambasco Antunes, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TP COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRONICOS
LTDA, CNPJ 04.387.865/0001-03, Avenida Coronel Manuel Py, 165, Lauzane Paulista,
CEP 02442-090, São Paulo - SP , que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
por parte de Banco Santander S/A, alegando em síntese: ajuizou uma Ação com
Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento R$ 10.649,36 (20.06.2013),
bem como a custas, honorários e demais cominações, referente ao saldo devedor da
concessão de crédito junto à Conta Corrente nº 0033-0024-13-004624-6 (operação
0024000012460300613. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser
considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257
§- IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo aos 07 de março de 2018.          B 23 e 24/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003270-69.2015.8.26.0008
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de
São Paulo, Dr(a). Márcia Cardoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROBSON
FALCHET, CPF 170.172.598-31 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de
Agro Comercial Bella Vista Ltda, objetivando o recebimento de R$ 5.515,86 (março/2015),
acrescidos de juros e correção monetária, referente ao cheque nº 850121-1, no valor de
R$ 4.196,00, sacado contra o Banco do Brasil, bem como ao pagamento de custas,
honorários e demais cominações. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra
devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art.
701 do NCPC), que o tornará isento das custas ou embargue, sob pena de constituir-se
de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos, sendo
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, 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 19 de abril de 2018.          B 23 e 24/05

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0060023-83.2012.8.26.0100 (USUC 1419) 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) Formosa S/A Agricultura, Industria e Comércio, antes Banco A.E. Carvalho S/A,
na pessoa do representante Mario Estevam (ou Estevão) de Carvalho Filho; Francisco
Baldivia Filho, Irene Garcia Baldivia, Sebastião Barbosa, Lindinalva Santos Viana, José
Pereira Viana, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Eder Vilela Brandão
e Macilene Araujo de Oliveira Brandão, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Guaraxaim, nº 424, parte do lote
35 da quadra 11 Cidade A.E. Carvalho Distrito de São Miguel Paulista - São Paulo SP, com
área de 190,45 m², contribuinte nº 142.122.0052-9, 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 23 e 24/05

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1001297-94.2015.8.26.0100. O Dr. Gustavo Coube
de Carvalho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz
Saber a Maria Inês Arruda de Três Rios, CPF 073.591.188-67, que Banco Bradesco S/
A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 88.405,06 (19/
01/2015), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 2.094.277. Estando
a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir
após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros e correção
monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito
atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária
fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para
oferecer embargos, facultando a executada nesse prazo, reconhecendo o crédito do
exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e
honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de
revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado. São
Paulo, 09.05.2018.          B 23 e 24/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo 20 dias - Processo principal: 0173706-98.2012.8.26.0100
- Cumprimento de sentença 0015842-21.2017.8.26.0100. A Drª Maria Carolina de Mattos
Bertoldo, Juíza de Direito da 21ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Qualy Tools
Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 72.012.818/0001-35, na pessoa de seu representante
legal, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada procedente, condenando o réu ao pagamento
de R$ 76.473,97 (02/2017), bem como dos valores correspondentes as faturas de energia
elétrica que se venceram no decorrer do processo, corrigidos monetariamente; a custas,
honorários advocatícios e demais cominações. Estando a ré em lugar ignorado, expediu-
se o presente, para que, em 15 dias, após fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento
voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários
advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do Código de Processo Civil). Transcorrido o
prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada,
independente de penhora ou nova intimação, ofereça sua impugnação, nos próprios autos
(art. 525 do Código de Processo Civil). Será o presente edital, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de maio de
2018.         B 23 e 24/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0013101-64.2011.8.26.0020
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do
Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) RENATO NORONHA LOUZANE ALVES LONGO, Brasileiro,
Divorciado, Rua Luiz Jose Montesanti, 72, Pirituba, CEP 05139-000, São Paulo - SP, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Leilton Lisafonte dos
Santos, alegando em síntese: ajuizou uma Ação de Reparação de Danos, com Procedimento
Comum, tendo como corréus Fábio Noronha Louzane Alves Longo e outros, objetivando
condenar os réus a reparar os prejuízos experimentados pelo autor, no valor total de R$
36.000,00, sendo R$ 30.000,00 relativos ao desembolso que o autor fez para quitação de
débito do requerido, nos autos do Proc. 0007864-88.2007.8.26.0020 em trâmite perante a
2ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional da Freguesia do Ó (Execução de
Alimentos), e R$ 6.000,00, referente a honorários advocatícios, bem como ao pagamento
de custas, honorários e demais cominações. Estando o requerido em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste,
sob pena de ser considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de
revelia (art. 257 §- IV). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de março de 2018.  B 23 e 24/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000907-46.2014.8.26.0008
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de
São Paulo, Dr(a). Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) HORÁCIO RAMON ARNOLDA CAVALLINE SALDANHA, CPF
185.115.168-08, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Fundo de
Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados PGG-Brasil Multicarteira
(FUNDOS), tendo como corrés: SIMONE CARNEIRO ROSA e TRANSPORTES CAIO
LUIZ LTDA, objetivando o recebimento de R$ 141.076,25 (out/2013), acrescidos de juros
e correção monetária, referente ao saldo devedor do Contrato de Empréstimo rotativo-
Cheque Empresa Business, conta corrente nº 0033.0252-130025325, bem como ao
pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando o requerido em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do
valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas ou embargue,
sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se
verdadeiros os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso
IV, 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 18 de abril de 2018.   B 23 e 24/05

Edital de citação – prazo de 20 dias – processo nº 1062900-42.2013.8.26.0100. O(A). MM
Juiz(a). de Direito da 40ª Vara Cível do Foro Central, da Comarca da Capital de São Paulo,
do Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei,etc. Faz
Saber ao Co- Executado Sr. Arthur Henrique Lopes de Melo, Brasileiro Solteiro,
Empresário, RG 365976866, CPF/MF 332.459.978-41, Rua Custódio da Cruz, 224, Moinho
Velho, CEP 02960-060, que por parte de Maria Elisa Gonçalves Feria Naufal, lhe foi
ajuizada, e a Besa Participações S/A. uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento
Cumulada Com Cobrança, no valor de R$ 12.317,64 (agosto/2013), relativa ao imóvel
situado na Praça da Liberdade, nº 80, Cj.42, locado aos réus, que se acha em mora com
os alugueis e demais encargos. Encontrando-se o requerido acima mencionado, em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação por edital, para  os atos e termos
da ação proposta, e para que,  no prazo de 15(quinze) dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial Será o edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. 23 e 24/05.

Edital de Citação – prazo: 20 dias – processo nº 0002188-11.2010.8.26.0003. O (A) MM.
Juiz (a) de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional III – Jabaquara, Estado de São Paulo,
Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da lei, etc. Faz Saber a (o) Alam Lopes Ferreira,
RG 45677324 e CPF 313.918.558-84, que Instituto Educacional Seminário Paulopolitano,
lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, para a cobrança de R$ 2.532,20(janeiro/2010),
referente a prestação de serviços educacionais, inadimplidas as prestações de agosto,
dezembro/2008. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, conteste a ação, sob pena de revelia,
presumindo-se como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. 23 e 24/05.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0143210-62.2007.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
Confecções Neri Ltda (CNPJ. 01.141.848/0001-01) e Sook Hee Kim (CPF. 213.467.798-80), que Banco do Brasil S/A lhes ajuizou
ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 35.472,75 (julho de 2007), decorrente do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo
em Conta Corrente. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20
dias supra, paguem o débito (ficando isentos de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do
valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereçam 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 edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.        24 e 25 / 05 / 2018

IMÓVEIS EM LEILÃO
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

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

PRAÇA: SAO PAULO/SP, DATA: 24/05/2018 HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-SAO
PAULO/SP

1. Contrato: 1.0262.4132094-0 - SED: 10344/2018 - CREDOR: EMGEA -
AGENTE: DOMUS
DEVEDOR(ES): ROBERTO DE ALMEIDA BARROZO, BRASILEIRO, CASADO NO
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77,
GERENTE DE VENDAS, CPF: 828.609.808-06, RG: 9.947.495-SSP/SP e seu cônjuge
KATIA QUADROS DE ALMEIDA BARROZO, BRASILEIRA, DO LAR, CPF: 148.985.168-
23, RG: 20.305.716-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA ULISSES CRUZ, Nº 579, AP 104,
LOCALIZADO NO 10º ANDAR DO EDIFICIO JURUA (PRÉDIO Nº 01), CONDOMINIO
PORTAL DO TATUAPÉ, NO 27º SUBDISTRITO TATUAPÉ - SAO PAULO/SP. Descrição:
Com a área real de uso privativo de 60,87m², área real de uso comum de 49,44m²,
área total construída de 110,31m², possuindo no terreno e nas coisas de uso comum
uma fração ideal  de 0,0031204, estando vinculado a esse apartamento o direito de
uso de uma vaga de garagem indeterminada, localizada no nível térreo, incluida na
área comum do mesmo.

São Paulo, 05/05/2018.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial

05 - 15 - 24/05/2018

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA PAPA-PIRI, Nº
2, PARTE DO LOTE 02, QUADRA 61, VILA CURUÇA, DISTRITO DE SAO MIGUEL
PAULISTA, SAO PAULO  SP CEP 08032460
1º leilão 30/05/18 partir 12:00 horas
2º leilão 20/06/18 partir 12:30 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
Mutuarios:
FRANCISCO ALVES DA SILVA, CPF 10567709884,
ELIANE CRISTINA FEITOSA SILVA, CPF 11658773845,

2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilao
Informações tel 1139310744 ou   RUA ARACI, 162, COLINAS DE INHANDJARA
JARDIM BRASIL ITUPEVA SP CEP     13295000

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

23 - 24 - 25/05/18
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Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90, a
promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram o(s)
imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Fica(m)
cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de 23/05/
2018 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial. Quaisquer
informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa Econômica
Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em horário bancário.

Contrato: 1.0255.0416652-3 - SED: 30706/2018 - CREDOR: CAIXA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): MARCOS DA SILVA PICCIN, BRASILEIRO, CASADO PELO REGIME
DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6515/77, ENGENHEIRO,
CPF: 047.681.018-36, RG: 5.833.776-3-SP e seu cônjuge ELÚZIA FERREIRA DE
SOUZA PICCIN, BRASILEIRA, DO LAR, CPF: 083.923.358-21, RG: 16.152.845-SP.
Imóvel sito à: RUA GANDAVO, Nº 514, AP 31 NO 3° ANDAR DO EDIFÍCIO GANDAVO,
9º SUBDISTRITO VILA MARIANA - SÃO PAULO/SP.

São Paulo, 23/05/2018.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Agente Fiduciário

23, 24 e 25/05/2018

LHM Participações Societárias S.A.
CNPJ/MF nº 06.294.122/0001-14 - NIRE nº 35300375891

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária de 23.04.2018
Data, hora, local: 23.04.2018, 10h, na sede, Avenida das Nações Unidas, 1.255, conjunto 2302, Sala A, 
São Paulo/SP. Mesa: Presidente: Roberto Machado Miranda; e Secretário: Antonio José Rodrigues. 
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos acionistas. Deliberações aprovadas:  
(i) Os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, sem quaisquer reservas ou 
ressalvas, deliberam aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31.12.2017, 
anexadas à presente, as quais não foram publicadas em razão da faculdade prevista no artigo 294 da Lei 
6.404/76. (ii) Aprovam as contas e as Demonstrações Financeiras apresentadas referentes ao exercício 
de 2017. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 23.04.2018. Acionista: Ventura Investimentos Ltda., 
p. Shirlei C. de Melo Ferreira Cruz - Administradora. JUCESP nº 219.881/18-2 em 07.05.2018. Flávia R. 
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Telecom South América S.A.
CNPJ/MF nº 02.777.002/0001-17 - NIRE nº 35300335180

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária em 23.04.2018
Data, Hora, Local: 23.04.2018, 10h, na sede, Avenida das Nações Unidas, nº 12.551 - 23º andar, 
conjuntos 2302 e 2303, São Paulo/SP. Mesa: Presidente: Roberto Machado Miranda; e Secretário: 
Antonio José Rodrigues. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos acionistas. Deliberações 
Aprovadas: (i) Os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, sem quaisquer 
reservas ou ressalvas, deliberam aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 
31.12.2017, anexadas à presente, as quais não foram publicadas em razão da faculdade prevista no artigo 
294 da Lei 6.404/76. (ii) Aprovam as contas e as Demonstrações Financeiras apresentadas referentes ao 
exercício de 2017. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 23.04.2018. Acionista: LHM Participações 
Societárias S.A. - p. Roberto Machado Miranda e Antonio José Rodrigues - Diretores. JUCESP nº 
219.882/18-6 em 07/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Genpro Engenharia S.A.
CNPJ nº 00.753.622/0001-90 - NIRE 35300350456

Ata da Assembleia Geral Ordinária, Realizada em 23 de Abril de 2018
Data, Hora e Local: 23/04/18, 10h, na sede social. Presenças: acionistas representando 100% do capital social. Convocação e Publicações: 
dispensada. Composição da Mesa: Presidente - Carlos Eduardo Pugliese, Secretário - Nelson José Duarte Fernandes. Deliberação:  
(1) Aprovados, sem quaisquer restrições ou ressalvas, por unanimidade de votos, o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demais 
demonstrações financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2017, e (2) Aprovada, sem quaisquer restrições ou ressalvas, por 
unanimidade de votos, a destinação do lucro líquido do exercício, no valor total de R$ 4.520.784,58 da seguinte forma: a) O valor de R$ 3.200.000,00 
destinam-se à distribuição de dividendos conforme Estatuto Social; b) O valor de R$ 1.320.784,58, destinam-se á reserva de lucros a realizar.  
(3) Aprovada, sem quaisquer restrições ou ressalvadas, por unanimidade de votos, a capitalização do saldo de R$ 3.717.985,95, referente ao valor 
da conta de Reserva de lucros a realizar, apresentado em 31 de dezembro de 2016 para a conta de distribuição de dividendos. Encerramento: 
nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os 
presentes. São Paulo, 23 de abril de 2018. Carlos Eduardo Pugliese - Presidente da Mesa. Nelson José Duarte Fernandes - Secretário. 
JUCESP nº 225.498/18-2 em 15/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Gaia Agro Securitizadora S.A. - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE 35.300.418.514
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 

Realizadas Concomitantemente em 12.03.2018
1. Data, Hora e Local: Aos 12.03.2018, às 10 horas, na sede da Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Companhia”), localiza-
da na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, conjunto 82, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04.544-050. 2. 
Convocação e Quorum: Dispensada a publicação do “Edital de Convocação” de acordo com o facultado pelo §4º do 
artigo 124 da Lei 6.404/76, e considerada sanada a falta de publicação dos anúncios referidos no artigo 133 da mesma Lei 
de acordo com o facultado por seu §4º, considerando a presença da totalidade dos acionistas da Companhia na presente 
Assembleia. 3. Mesa: Sr. João Paulo dos Santos Pacifi co, presidente; Sr. Renato de Souza Barros Frascino, secretário. 4. 
Ordem do Dia: I. Ordinária: (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as 
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, acompanhados das respectivas Notas 
Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes; e (ii) discutir e deliberar sobre o resultado apurado no exercício de 
2017, conforme Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do respectivo exercício, bem como defi nir a Destinação 
dos Lucros apurados, e; II. Extraordinária: (i) a reeleição dos Membros do Conselho de Administração; (ii) ratifi car o 
limite global das Emissões de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio pela Companhia; (iii) aprovar a consolidação do 
Estatuto Social da Companhia, com a redação constante do Anexo II à presente ata; e (iv) demais assuntos de interesse 
dos acionistas. 5. Deliberações: O Senhor presidente declarou instalada a Assembleia e, por unanimidade de votos dos 
presentes, sem quaisquer restrições, foi aprovado pelos acionistas da Companhia em AGO: (i) o Relatório da Administra-
ção, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 
31.12.2017, publicados nos jornais “DOESP”, páginas 95, 96 e 97, e “O Dia SP”, página 11, nas edições de 09.03.2018; e 
(ii) não haverá distribuição de lucros relacionada ao exercício encerrado em 31.12.2017, posto que não houve lucros 
apurados neste período. Em AGE, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, foi aprovado pelos 
acionistas: (i) a reeleição (a) do Sr. João Paulo dos Santos Pacífi co, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 25.684.186 
(SSP/SP), CPF/MF sob o nº 676.938-61, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial 
na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 82, sala 3, Vila Nova Conceição, São Paulo, CEP 04544-050; 
(b) do Sr. Marcelo Frazatto Colesi de Vasconselos Galvão, brasileiro, economista, casado, RG nº 18.952.948 (SSP/
SP), CPF/MF nº 126.101.478-21, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na 
Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 82, sala 3, Vila Nova Conceição, São Paulo, CEP 04544-050; e (c) 
da Sra. Gabriela dos Santos Pacífi co, brasileira, empresária, casada, RG nº 25.684.187-1 (SSP/SP), CPF/MF nº 
282.377.178-64, residente e domiciliada na Cidade de Piracicaba/SP, com endereço comercial na Rua Tiradentes, nº 483, 
Centro, CEP 13400-760; respectivamente, para os cargos de Presidente do Conselho de Administração, Vice Presidente do 
Conselho de Administração e Conselheiro da Companhia, todos com mandato por até 2 anos, em observância ao artigo 
16 do Estatuto Social, combinado com o artigo 140, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (“Lei das Sociedades por 
Ações”), sendo que os conselheiros ora reeleitos tomam posse de seus cargos mediante assinatura do termo de posse 
constante no Anexo I à presente Ata e lavrado no Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração. 
Os Conselheiros ora reeleitos renunciaram a qualquer tipo de remuneração que poderiam fazer jus em razão dos cargos 
ocupados. (ii) a ratifi cação do limite global de emissões de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio pela Companhia, 
no sentido de desprezar o saldo em aberto do valor de emissões anteriormente autorizado em sede de AGO/E realizada 
em 30.04.2016 e, renovada em sede de AGO/E realizadas concomitantemente em 24.04.2017, para confi rmar o limite no 
valor total de R$ 10.000.000.000,00, válidos a partir da data de realização desta Assembleia por prazo indeterminado. Os 
Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio serão emitidos em uma ou mais emissões e séries, nos termos da lei competen-
te, e poderão ter sua colocação realizada total ou parcialmente. (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, com 
a redação constante do Anexo II à presente ata. (iv) autorizar a administração da Companhia a publicar a presente ata em 
forma sumária e a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas. 6. Leitura e Lavra-
tura da Ata: O Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, sendo que ninguém se manifestou. A ata 
foi lida, aprovada e lavrada em livro próprio por todos os presentes. Acionistas presentes: Gaia Agro Assessoria Financeira 
Ltda. e João Paulo dos Santos Pacífi co. Conselheiros presentes: João Paulo dos Santos Pacífi co - Presidente do Conselho de 
Administração; Marcelo Frazatto Colesi de Vasconcelos Galvão - Vice Presidente do Conselho de Administração; e Gabrie-
la dos Santos Pacífi co - Conselheira do Conselho de Administração. São Paulo, 12.03.2018. Certifi camos que a presente é 
cópia fi el de ata lavrada no livro próprio. João Paulo dos Santos Pacifi co - Presidente da Mesa, Renato de Souza 
Barros Frascino - Secretário. Acionistas: Gaia Agro Assessoria Financeira Ltda. - João Paulo dos Santos Pacifi co - 
Diretor, João Paulo dos Santos Pacifi co. Conselheiros: João Paulo dos Santos Pacífi co - Presidente do Conselho 
de Administração, Marcelo Frazatto Colesi de Vasconselos Galvão - Vice Presidente do Conselho de Administração, 
Gabriela dos Santos Pacífi co - Conselheiro do  Conselho de Administração. Luana Forte Dias - OAB SP nº 385.222. 
JUCESP nº 196.476/18-5 em 25/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. PROC. Nº 1088306-94.2015.8.26.0100. A Dra.
Fabíola Oliveira Silva, MMª. Juíza de Direito da 36ª Vara Cível - Foro Central/SP, na forma da Lei, etc... FAZ
SABER ao ROBSON WELBER TORRES, CPF 058.822.236-44 que o BANCO BRADESCO S/A lhe ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 37.405,77, referente as Cédulas de Crédito
Bancário nº 8.739.874. Estando o executado em lugar ignorado e incerto, foi deferida a INTIMAÇÃO por
EDITAL, do arresto sobre o valor bloqueado de R$ 49.041,3, em conta de sua titularidade, via BACENJUD
e a CITAÇÃO para que em 03 dias, pague a dívida que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento,
acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente, arbitrados em 10%; em caso de pagamento
integral, essa verba honorária será reduzida pela metade, e querendo ofereça embargos no prazo de 15 dias,
facultando-lhe nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor
da execução, inclusive custas e honorários, requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas
mensais, atualizadas e juros de 1% ao mês. A opção de parcelamento importará renúncia ao direito de opor
embargos. Os prazos começarão a fluir, após os 20 dias supra, sob pena de conversão do arresto em penhora.
Na ausência de embargos, o executado será considerado revel, sendo-lhes nomeado curador especial. Será
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. São Paulo, 03 de abril de 2018. 23 e 24/05

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1011091-81.2016.8.26.0011 Classe: Assunto: Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária Requerente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A Requerido: Cristiane Dias Gomes de Oliveira EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO DIGITAL Nº 1011091-81.2016.8.26.0011 . O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do
Foro Regional XI - Pinheiros, Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dr. Rogério de Camargo Arruda,
na forma da Lei, etc. , FAZ SABER a CRISTIANE DIAS GOMES DE OLIVEIRA, CPF 213.138.218-96, que
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão, relativo a
AUTOMÓVEL: veículo marca FIAT , modelo TORO FREEDOM 1.8 AUT , ano fab./mod. 2016 / combustível
GASOLINA , cor PRATA , chassi 988226117HKA55739, placa GJM9893 , RENAVAM 001082405148.
Apreendido o bem, e estando a ré em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que em
05 dias, a fluir após os 20 dias supra, requeira a purgação da mora depositando o valor total do débito, sob
pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º do decreto lei 911/
69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestar
o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
São Paulo, 11 de maio de 2018. 23 e 24/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0000630-
26.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Cheque Exeqüente: DGBT Fomento Mercantil
Ltda Executado: Débora Cecilia Lopes Nehring EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0000630-26.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Borges de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
DÉBORA CECILIA LOPES NEHRING, CPF 165.928.768-59, que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por DGBT Fomento Mercantil Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 18.805,26, 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 02 de fevereiro de 2018. 23 e 24/05

Enesse Comércio e Participações Ltda. - CNPJ/MF nº 62.527.437/0001-35 - NIRE 35209155531
Extrato da Ata de Reunião de Sócios em 23.05.2018

Local, data e hora: 23.05.2018, 11hs, na sede social, Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco D, 3º andar, Sala 3, São 
Paulo/SP. Presenças: totalidade do capital social. Convocação: dispensada. Mesa: Presidente: Newton Simões 
Filho; Secretário: Pedro Biagi Simões. Deliberações aprovadas: (i) Autorizar a Sociedade, nos termos legais, a 
reduzir o capital social no valor de R$ 38.878.260,00 para R$ 36.378.260,00, sendo a referida redução no montante 
de R$ 2.500.000,00, por ser considerado excessivo em relação ao objeto da sociedade conforme disposto nos artigos 
1.082, 1.083 e 1.084 da Lei 10.406/2002 - Código Civil; (ii) Autorizar a prática, pelos administradores da Sociedade, 
de todos e quaisquer atos e assinatura de todos e quaisquer documentos necessários para a realização e formalização 
da operação mencionada no item (i) acima; (iii) A redução do capital social se dará por meio de restituição integral 
ao sócio Newton Simões Filho, não se opondo desde já o outro sócio, e se efetivará após o cumprimento dos 
procedimentos legais estabelecidos nos §1º e 2º do artigo 1084 do Código Civil brasileiro. Encerramento: Nada 
mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 23.05.2018. Sócios: Newton Simões Filho; Pedro Biagi Simões.

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 13 de abril de 2018, às 09h30, na sede da Companhia, localizada na Avenida 
Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: 
Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. MESA: Assumiu a 
presidência dos trabalhos o Sr. Arthur Piotto Filho e o Sr. Fernando Guariento Barreto, 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 artigo 17, alínea (a) do Estatuto Social da Companhia, 
aprovaram a reeleição do Sr. ANTONIO LINHARES DA CUNHA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. M-751.190 - SSP/MG e inscrito no 
CPF/MF sob o nº. 414.102.036-20, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e do Sr. PAULO YUKIO FUKUZAKI, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº. 
10.194.341 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 073.215.168-65, para ocupar o cargo de Diretor sem 
designação específica, ambos com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, São 
Paulo/SP, para mandato de 2 (dois) anos, que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração 
que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2020, devendo os mesmos permanecerem em seus 
cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os Diretores ora eleitos 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. 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. São Paulo/SP, 13 
de abril de 2018. Assinaturas: Arthur Piotto Filho, Presidente da Mesa e Fernando Guariento Barreto, Secretário. 
Conselheiros: (1) Arthur Piotto Filho; (2) Francisco de Assis Nunes Bulhões; e (3) Ricardo Antônio Mello 
Castanheira. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de 
Administração nº. 04, às folhas 108 e 109.  Arthur Piotto Filho - Presidente da Mesa, Fernando Guariento Barreto 

- Secretário. JUCESP nº 227.955/18-3 em 18/05/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Hely Cerrutti Pavarini
Noznica, REQUERIDO POR Carlos Noznica e outros - PROCESSO Nº1008306-70.2016.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Ary Casagrande
Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por
sentença proferida em 23/03/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de HELY CERRUTTI PAVARINI NOZNICA, CPF
157.041.758-05, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a)
como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). MARCIA NOZNICA. O presente edital será publicado por três
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 18 de abril de 2018.                                                                                           24/05, 11/06 e 25/06/2018

FOROS REGIONAIS. SÃO MIGUEL PAULISTA. VARAS CÍVEIS. 2ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 0130661-14.2007.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional
V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) ORBRAL - ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ 06.600.142/0001-76,
DJANIRA DE MORAIS PINHO, RG 132137, CPF 161.996.263-20, e LUIS TARCISO DE MORAIS PINHO, RG
9101201054, CPF 904.945.808-44, que Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando a quantia de R$ 341.246,81 (valor atualizado até fevereiro de 2017), representada por Contrato de
Empréstimo. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se o presente EDITAL para que em 03 dias, a fluir
dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou
em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e
sua avaliação. Decorridos os prazos supra , 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 22 de fevereiro de 2018.                                                              23 e 24 / 05 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016170-08.2015.8.26.0001. 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 Gilmar Ribeiro de Oliveira (CPF. 145.085.488-57), que Itaú Unibanco S/A lhe ajuizou ação Monitória,
para cobrança da quantia de R$ 78.986,42 (maio de 2015), decorrente do Empréstimo denominado Credipersonnalite.
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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
17 de abril de 2018.                                                                                                                           23 e 24 / 05 / 2018

VII-Itaquera e Guaianazes Varas Cíveis 2ªVara Cível FOROS REGIONAIS ITAQUEREA 2ªVara Cível de Itaquera/SP.2ºOfício Cível  
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1005826-13.2016.8.26.0007. O Dr. Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível 
de Itaquera/SP. Faz saber a Josue Joaquim Alves CPF 106.397.048-24, que Valéria Pirani ajuizou ação de execução, para 
cobrança de R$14.862,79(out/16), referente a débitos de locação do imóvel a rua Diogo de Moraes Lara 816, Lote 04, Quadra 24, 
Jd. Rodolpho Pirani. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o 
débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 
dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de 
mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, nomeandose 
curador especial em caso de revelia. Será o edital por extrato afixado e publicado na forma da lei. S. Paulo, 27/04/2018.          [24,25] 

1º Ofício Cível do Forum Regional II - Santo Amaro- SP. Foro Regional II - Santo Amaro - Comarca de São Paulo.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0034370-19.2011.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a DM Link Representação Comercial Ltda (CNPJ. 05.155.570/0001-74), Marcos Marcelino
Vieira (CPF. 051.346.228-76), Davi Marcelino Vieira (CPF. 036.324.898-66) e Cooperate Comércio Importação e
Exportação Ltda (CNPJ. 09.444.926/0001-40), que Fundo de Recuperação de Ativos - Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 3.428.059,29
(junho de 2012), representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Estando os executados em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em
que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento)
ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, 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.                                                                                                                          24 e 25 / 05 / 2018

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL XII - NOSSA SENHORA DO Ó - 1ª
VARA CÍVEL - Rua Tomás Ramos Jordão, 101 - 3º andar - Sala 309 - Freguesia do Ó
- CEP 02736-000 - Fone: (11) 3992-5294, São Paulo-SP - E-mai l :
Nossa_sra_ocv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº
0012097-26.2010.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Roberto Luiz
Corcioli Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao ESPÓLIO de THEODORA FERREIRA
ESTEVES, na pessoa da inventariante NILDATHEREZINHA ESTEVES (RG 7.428.799-
0; CPF 154.350.668-24), que CONDOMÍNIO CONJUNTO RECANTO D�ITÁLIA lhe
move ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação no pagamento do
débito de R$17.752,81 (novembro/2017) a ser atualizado e acrescido das cominações
legais, referente a cotas condominiais vencidas, além das que se vencerem no
curso desta, relativas ao apartamento 32 do Bloco Veneza, situado na Rua Mauro de
Araújo Ribeiro, nº 122, Jaraguá, Capital. Estando a inventariante do espólio-réu em
lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros
os fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação 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 18 de maio de 2018.

24  e  25/05
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Agrovia S.A. 
CNPJ nº 11.992.767/0001-60

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

Balanço patrimonial 2017 2016
Ativo circulante 88.628 20.151
Caixa e equivalentes de caixa 69.494 7
Adiantamentos operacionais a terceiros 3 21
Impostos a recuperar 1.473 802
Despesas pagas antecipadamente 101 636
Demais ativos circulantes – 117
Ativos não circulantes disponíveis para venda 17.557 18.568
Ativo não circulante 53.021 44.796
Impostos a recuperar – 114
Imposto de renda e contribuição social diferidos 24.759 39.881
Depositos judiciais 26.122 1.718

50.881 41.713
Investimentos 1.752 2.360
Imobilizado 288 537
Intangível 100 186

2.140 3.083
Total do ativo 141.649 64.947

2017 2016
53.234 (78.431)

Ajustes por: IR e CS diferidos 15.122 (32.486)
Provisão para participação nos lucros   –    819 
Depreciação e amortização  132  4.454 
Baixas líquidas de Imobilizado  212  87 
Provisão (reversão) para crédito de liquidação duvidosa   –    211 
Resultado de equivalência patrimonial 891  1.211 
Ajustes de alteração na participação societária em investidas(283)  (144)
Provisão para ajuste valor recuperavel  –   93.316 

69.308 (10.963)

Demonstrações das 
mutações do Capital

Social

Ágio na
emissão de 

ações

Transa-
ções entre
acionistas

acumula- 
dos Total

Saldos em 31/12/2015 94.134  44.166  1.712  (9.114) 130.898 
Resultado do exercício  –   –   –   (78.431) (78.431)
Saldos em 31/12/2016  94.134  44.166  1.712  (87.545)  52.467 
Resultado do exercício  –   –   –   53.234  53.234 
Saldos em 31/12/2017  94.134  44.166  1.712 (34.311) 105.701

Demonstração do resultado 2017 2016
Receita operacional líquida  –     4.670
Custo dos serviços prestados (16.451)  (15.807)

(16.451)  (11.137)
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas  (9.618)  (7.969)
Outras (despesas) receitas operacionais 105.860 (90.729)
Resultado de equivalência patrimonial  (891)  (1.211)

 78.900 (111.046)
4877 575

 (1.879)  (446)
2.998  129

Resultado antes da tributação 81.898 (110.917)
Imposto de renda e contribuição social (28.664)  32.486

 53.234 (78.431)

Demonstração do resultado abrangente 2017 2016
Resultado do exercício  53.234  (78.431)

Resultado abrangente total  53.234  (78.431)Passivo circulante  33.480  10.485
Fornecedores  5.876  8.082
Obrigações trabalhistas e encargos sociais  2.052  2.163
Obrigações tributárias  25.467  155
Adiantamentos de clientes  85  85
Passivo não circulante  2.468  1.995
Plano de incentivo de longo prazo  2.468  1.995

 105.701  52.467
Capital social  94.134  94.134 
Reservas de capital  45.878  45.878 
Prejuízos acumulados  (34.311)  (87.545)

 141.649  64.947

CRC/SP 283.541/O-2

(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes   –    288 
Impostos a recuperar  14.565  (26)
Adiantamentos operacionais a terceiros  18  1.415 
Despesas pagas antecipadamente  535  274 
Ativos não circulantes disponíveis para venda  1.011  –  
Depósitos judiciais (24.404) (1.718)
Demais ativos circulantes  117  (56)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores  (2.206)  5.907 
Obrigações trabalhistas e encargos sociais  (111)  (516)
Plano de incentivo de longo prazo  473  203 
Obrigações tributárias  10.190  (48)
Adiantamentos de clientes   –   (1.050)

  atividades operacionais  69.496 (6.290)

Outras aquisições de imobilizado e adições ao intangível  (9) (1.690)
 (9) (1.690)

 69.487 (7.980)
7  7.987 

 69.494  7 
 69.487 (7.980)

Indigo Produção e Gerenciamento de Software S.A. - CNPJ/MF 09.158.300/0001-78
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016 (Em reais)

Balanço Patrimonial - (Em reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - (Em reais)

Demonstração do Resultado do Exercício - (Em reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Em reais)

Demonstração do Valor Adicionado - (Em reais)

ATIVO Notas 2017 2016
Circulante (4) 5.663.136 6.426.987 
 Caixas e Equivalentes de Caixa  3.220.339 6.062.848 
 Valores a Receber  1.176.663 363.229 
 Créditos e Valores  1.265.380 156 
 Créditos Tributários  754 754 
Não Circulante  3.482.707 1.686.041 
 Imobilizado (5) 3.482.707 1.686.041 
  Terrenos e Construções  3.439.790 1.661.807 
  Bens em operação  80.280 56.555 
  (Depreciação)  (37.363) (32.321)
Total Ativo  9.145.843 8.113.028 

PASSIVO Notas 2017 2016
Circulante (6) 1.424.133 446.859 
 Fornecedores  727.579 3.127 
 Obrigações Fiscais  393.738 207.390 
 Benefícios e Encargos Sociais  175.768 136.961 
 Contas à Pagar  127.048 99.381 
Não Circulante  769.100 839.445 
 Parcelamentos a longo prazo  473.357 - 
 Resultados Futuros (7) 295.743 839.445 
Patrimônio Líquido (9) 6.952.610 6.826.724 
 Capital Social  3.000 3.000 
 Reserva Legal  600 600 
 Reservas de Lucros  6.949.010 6.823.124 
Total Passivo + Patrimônio Líquido  9.145.843 8.113.028 

Receitas de Serviços 2017 2016
 Receita de Prestação de Serviços 8.011.229 7.368.674 
 8.011.229 7.368.674 
Impostos Incidentes
 Impostos Sobre Serviços (160.787) (140.116)
 PIS sobre Faturamento (48.393) (39.939)
 COFINS sobre Faturamento (223.354) (184.333)
 (432.534) (364.388)
Receita Líquida de Serviços 7.578.695 7.004.286 
Despesas:
 Despesas com Pessoal (2.177.112) (2.379.984)
 Despesas com Estabelecimento (309.031) (326.859)
 Despesas com Comunicação (18.941) (20.042)
 Despesas com Viagens e Representações (109.345) (84.698)
 Despesas com Serviços de Terceiros (692.624) (571.311)
 Outras Despesas Operacionais (1.767.756) (1.626.823)
 Despesas com Impostos e Taxas (3.449) (6.519)
 (5.078.258) (5.016.236)
Resultado antes das Despesas
 e Receitas Financeiras 2.500.437 1.988.050 
 Receitas Financeiras 1.092.319 380.943 
 Despesas Financeiras (19.971) (20.803)
 1.072.348 360.140 
Resultado antes dos Impostos 3.572.785 2.348.190 
(-) Contribuição Social sobre Lucro Presumido (329.032) (246.496)
(-) Imposto Renda sobre Lucro Presumido (889.978) (660.712)
Resultado Líquido do Exercício 2.353.775 1.440.982 
Quantidade de ações 3.000 3.000 
Resultado por ação 784,59 480,33 

  Re- Resul- Reser Patri-
 Capital serva tados Acu- vas de mônio
 Social Legal mulados Lucros Líquido
Em 31.12.2015 3.000 600 - 7.384.090 7.387.690 
 Lucro do exercício - - 1.440.982 - 1.440.982 
 Dividendos Distribuídos - - (2.001.948) - (2.001.948)
 Transferência para
  Reservas de Lucros - - 560.966 (560.966) - 
Em 31.12.2016 3.000 600 - 6.823.124 6.826.724 
 Lucro do exercício - - 2.353.775 - 2.353.775 
 Dividendos Distribuídos - - (1.621.762) - (1.621.762)
 Ajuste de Exercícios Anteriores - - (606.127) - (606.127)
 Transferência para
  Reservas de Lucros - - (125.886) 125.886 - 
Em 31.12.2017 3.000 600 - 6.949.010 6.952.610

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Lucro/(Prejuízo) do Exercício 2.353.775 1.440.982 
Depreciação e Amortização 6.281 7.442 
Ajustes Depreciação de Exercícios Anteriores (1.239) - 
Ajustes Exercícios Anteriores (606.127) - 
Redução (Aumento) nas contas de Ativo
 Valores a Receber (813.434) 158.909 
 Créditos e Valores (1.265.224) 12.931 
 Créditos Tributários - 72 
Aumento(Redução) nas contas de Passivo
 Fornecedores a Pagar 724.452 2.257 
 Obrigações Fiscais a Recolher 186.348 (47.026)
 Benefícios e Encargos Sociais 38.807 19.710 
 Contas à Pagar 27.667 (1.973)
 Parcelamentos 473.357 - 
 Receitas Futuras (543.702) 289.535 
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais (1) 580.961 1.882.839 
Fluxos de caixa das atividades de Investimento
 Aquisições de Imobilizado (1.801.708) (2.216)
Caixa líquido usado nas
 atividades de Investimento (2) (1.801.708) (2.216)
Fluxos de caixa das atividades de Financiamento
 Distribuição de Lucros/Dividendos (1.621.762) (2.001.948)
Caixa líquido usado nas
 atividades de Financiamento (3) (1.621.762) (2.001.948)
Variação de caixa e equivalente de caixa (2.842.509) (121.325)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 6.062.848 6.184.173 
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do período 3.220.339 6.062.848 
Variação de caixa e equivalente de caixa (2.842.509) (121.325)

 2017 2016
Receitas Operacionais: Receitas de Serviços 8.011.229 7.368.674 
Valor Adicionado Bruto 8.011.229 7.368.674 
Retenções: Depreciação e Amortização 6.281 7.442 
Valor Adicionado Líquido
 Produzido pela Empresa 8.004.948 7.361.232 
Valor Adicionado Recebido em Transferência (1.072.348) (360.140)
 Receitas fi nanceiras (1.092.319) (380.943)
 Despesas Financeiras 19.971 20.803 
Valor Adicionado Total a Distribuir 9.077.296 7.721.372 
Distribuição do Valor Adicionado 9.077.296 7.721.372 
 Despesas com Pessoal 2.177.112 2.379.984 
 Despesas Gerais e Administrativas 2.891.416 2.622.291 
 Despesas com Impostos e Taxas 3.449 6.519 
 Despesas com Tributos Federais e Municipais 1.651.544 1.271.596 
 Lucros Retidos 2.353.775 1.440.982 

Nota 1 - Contexto Operacional: A Índigo Produção e Gerenciamento de Soft-
ware S.A., é uma sociedade anônima fechada, constituída em 24 de setembro de 
2007 e cujo objeto social é a prestação de serviços de elaboração, desenvolvi-
mento, produção, gerenciamento e assessoria de programas de computadores 
(software); gerenciamento de banco de dados e de controle de estoque, cessão 
de direito de uso de programas de computação e planejamento, confecção, ma-
nutenção e atualização de páginas eletrônicas. Nota 2 - Apresentação das 
Demonstrações Contábeis: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação 
Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Nota 3 - Principais Práti-
cas Contábeis: 3.1 - Aplicações Financeiras: Estão registradas ao custo de 
aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço. 3.2 
- Ativo Circulante: Demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis (Nota 
4). 3.3 - Imobilizado: É registrado pelo custo de aquisição e a depreciação é cal-
culada pelo método linear, considerando-se o prazo de vida útil estimada dos 
bens (Nota 5). 3.4 - Passivo Circulante: Demonstrado por valores conhecidos 
e calculáveis, acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias incorridas (Nota 6). 3.5 - Ajuste de Avaliação Patrimo-
nial: A Empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. 3.6 - Impostos 
Federais: A Empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encar-
gos tributários pelo regime de competência. Nota 4 - Ativo Circulante: Os di-
reitos são assim compostos no Ativo Circulante:
Descrição Em 31/12/2017 Em 31/12/2016
Disponível em Caixa, Bancos
 e Aplicações Financeiras R$ 3.220.339 R$ 6.062.848
Valores a Receber (a) R$ 1.176.663 R$ 363.229
Créditos e Valores (b) R$ 1.265.379 R$ 156
Créditos Tributários (c) R$ 754 R$ 754
Total do Ativo Circulante R$ 5.663.135 R$ 6.426.987
(a) Clientes: A Sociedade teve o faturamento bruto em 2017 de R$ 8.011.229, 
resultando em um faturamento médio mensal de R$ 667.602. Ainda, o rece-
bimento do faturamento mensal se dá, na grande maioria das vezes, entre 15 e 
90 dias. (b) Créditos e Valores: Corresponde a adiantamentos de férias e a for-
necedores. (c) Créditos Tributários: Os valores de créditos tributários corres-
pondem aos valores de imposto de renda retido na fonte não compensado no 
ano, podendo ser aproveitados no exercício seguinte. 

Nota 5 - Imobilizado % Taxa de
Imobilizado Depreciação Em 31/12/2017 Em 31/12/2016
Terrenos e Construções  3.439.790 1.661.807
Móveis e Utensílios 10% 35.462 35.462
Computadores e Acessórios 20% 36.310 12.585
Equipamentos de Comunicação 20% 8.508 8.508
  3.520.070 1.718.362
Depreciações Acumuladas  (37.363) (32.321)
  3.482.707 1.686.041
Nota 6 - Passivo Circulante: O Passivo Circulante está composto das seguin-
tes obrigações:
Descrição Em 31/12/2017 Em 31/12/2016
Fornecedores (a) R$ 727.579 R$ 3.127
Obrigações Fiscais (b) R$ 393.738,00 R$ 207.390
Salários e Encargos (c) R$ 175.768 R$ 136.961
Contas à Pagar (d) R$ 127.048 R$ 99.381
Total do Ativo Circulante R$ 1.424.133 R$ 446.859
(a) Fornecedores: Os vencimentos das obrigações junto aos fornecedores são 
de 30 a 120 dias. (b) Obrigações Fiscais a Recolher: O saldo de R$ 393.738 
é composto principalmente de Imposto de Renda e Contribuição Social do 4º Tri-
mestre de 2017 que será quitado até 31/03/2018, dentro do prazo legal. Os de-
mais tributos estão todos dentro do prazo de seu vencimento, inclusive o parce-
lamento junto a Prefeitura do Município de São Paulo. (c) Salários e Encargos 
à Recolher: O saldo de R$ 175.768 em 31/12/2017 corresponde aos salários e 
encargos que serão pagos no início de 2018, além das férias e encargos apropria-
dos pela sua competência e que também serão pagos dentro dos prazos previs-
tos na legislação trabalhista.  (d) Contas a Pagar: Corresponde a valores a pa-
gar em 2018 as propriedades intelectuais, a contribuição associativa “IBRATI” e 
adiantamentos de clientes. Nota 7 – Resultados Futuros: Correspondem aos 
rendimentos fi nanceiros não realizados. Nota 8 - Responsabilidade e Contin-
gências: Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista 
que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores 
e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza. Nota 9 - Pa-
trimônio Líquido: O Capital Social subscrito e integralizado é de R$ 3.000,00 
(três mil reais), dividido por 3.000 (três mil) ações ordinárias nominativas no valor 
de R$ 1,00 (um real) cada uma. Também compõe o Patrimônio Líquido a conta de 
Reserva Legal no valor de R$ 600,00, Reservas de Lucros no valor de R$ 

6.949.009,69, portanto, cada ação ordinária nominativa do Patrimônio Líquido 
em 31 de dezembro de 2017 tem o valor de R$ 2.316,54 (dois mil, trezentos e de-
zesseis reais e cinquenta e quatro centavos). Nota 10 - Eventos Subsequen-
tes: Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüen-
temente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante 
sobre a situação patrimonial ou fi nanceira da empresa ou que possam provocar 
efeitos sobre seus resultados futuros. São Paulo, 31 de Dezembro de 2017

Edmar Yuji Miyake - Diretor-Presidente
Valdomiro de Barros Amorim - Técnico Contábil CRC 1SP162263/O-9

Pêssego Transportes Ltda - CNPJ: 20.589.286/0001-08 - NIRE: 35.228.541.670
Demonstrações Financeiras  (Valores em R$)

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
À Pêssego Transportes Ltda.. Examinamos as demonstrações contábeis 
da Companhia Pêssego Transportes Ltda., que compreendem o balanço pa-
trimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do 
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o 
exercício fi ndo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da adminis-
tração sobre as demonstrações contábeis: A administração da Com-
panhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabili-
dade dos auditores independentes: Minha responsabilidade é a de ex-

Notas Explicativas da Administrasção às Demonstrações
1. Contexto operacional: A Pêssego Transportes Ltda empresa devi-
damente localizada a Avenida Jacu Pessego Nº 581 - Itaquera - São Paulo - 
SP - CEP: 08260-005, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 
CNPJ sob o nº 20.589.286/0001-08, fundada em 07/07/2014, é uma socie-
dade LIMITADA com fi ns lucrativos que tem por objetivo o transporte rodo-
viário coletivo de passageiros, com itinerário fi xo, municipal. 2. Base de 
elaboração: As demonstrações fi nanceiras foram preparadas e estão 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com 
base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronuncia-
mentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilida-
de (CFC). 3. Base de preparação das demonstrações fi nanceiras: As 
principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstra-
ções fi nanceiras estão defi nidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de 
modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrá-
rio. (a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas 
demonstrações fi nanceiras da Companhia são mensurados usando a moe-
da do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (“a moeda fun-
cional”). As demonstrações fi nanceiras estão apresentadas em R$, que é a 
moeda funcional e, também, a moeda de apresentação da Companhia. (b) 
Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem o caixa, as contas bancárias 
e as aplicações de curto prazo, de alta liquidez, imediatamente conversíveis 
em valores conhecidos e sujeitos a um risco insignifi cante de alteração de 
valor, com intenção e possibilidade de serem registrados no curto prazo. (c) 
imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação 
calculada pelo método linear, às taxas anuais mencionadas nota explicati-
va nº 8. (d) Apuração do resultado: O resultado é apurado pelo regime de 
competência. (e) Instrumentos fi nanceiros: A Companhia não atua no mer-
cado de derivativos e nem de renda variável. Os ativos e passivos tratados 
como instrumentos fi nanceiros tais como caixa e equivalentes de caixa, 
contas a receber não possuem valor de mercado diferente daqueles apre-
sentados nesta demonstração fi nanceira. (f) Imposto de renda e contribui-

Balanço Patrimonial
Ativo 2017 2016
Ativo Circulante 12.811.252,75 D 16.458.064,96 D
Disponível 10,29 D 496.783,39 D
Aplicações Financeiras 1.198.229,42 D 70.000,00 D
Clientes 6.223.221,14 D 12.636.661,68 D
Outros Créditos 5.389.791,90 D 3.254.619,89 D
Ativo não Circulante 26.840.434,54 D 23.729.195,69 D
Investimento 1.442.916,26 D -
Imobilizado 37.077.534,11 D 30.173.047,81 D
Depreciação Acumulada 11.680.015,83 C 6.443.852,12 C
Total do Ativo 39.651.687,29 D 40.187.260,65 D

ção social - corrente: O imposto de renda e a contribuição social do exercí-
cio corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do 
adicional de 10% sobre o lucro tributável trimestral excedente de R$ 60 mil 
para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição so-
cial sobre o lucro líquido ajustado com as adições e exclusões, e conside-
ram a compensação de prejuízos fi scais e base negativa de contribuição so-
cial, limitada a 30% do lucro real. 4. Principais julgamentos contábeis, 
estimativas e premissas: A elaboração de demonstrações fi nanceiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a adminis-
tração da Companhia use de julgamentos na determinação e no registro de 
estimativas contábeis. As demonstrações fi nanceiras incluem, portanto, vá-
rias estimativas referentes à seleção de vidas úteis dos bens do ativo imo-
bilizado e provisões julgadas necessárias para passivos. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores dife-
rentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da 
sua determinação. A administração da Companhia revisa as estimativas e 
as premissas pelo menos anualmente. (a) Redução ao valor recuperável de 
ativos: Os ativos não circulantes são revistos anualmente para se identifi car 
evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou 
alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para 
verifi car se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montan-
te em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, ou seja, 
o maior valor entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. 
Para fi ns de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos 
para o qual existem fl uxos de caixa identifi cáveis separadamente. 5. Plano de 
Contas: Implantação do novo plano de contas contábil, muitos grupos de con-
tas sofreram alterações e ocorreu uma reclassifi cação entre custos e despesas 
ocasionando uma mudança na estrutura das demonstrações contábeis no exer-
cício 2016 e 2017. O plano de contas implantado segue a estrutura contábil su-
gerida pela SPTRANS - SÃO PAULO TRANSPORTES S.A. 6. Aplicação Finan-
ceira: Aplicação de curto prazo vinculada a conta corrente da empresa junto ao 
Banco Bradesco S.A. 7. Contas a receber: Referem-se ao saldo do valor a re-
ceber conforme o Demonstrativo de Remuneração de Sistema Local da Secreta-
ria de Transporte da Prefeitura Municipal de São Paulo a ser recebido da SP-
TRANSP durante o exercício 2018. 8. Investimento: Está composto pela aqui-
sição de 120 (Cento e Vinte) cotas de consórcio formando um grupo próprio para 
aquisição de veículos (ônibus) junto a Qualinvest Administradora de Consórcio 
Ltda - CNPJ 27.836.377/0001-31 em 10/2017 com previsão de contemplação de 
02 (duas) cotas mensais. 9. Imobilizado: Composto por Bens Móveis (Ônibus) 
utilizado na operação principal da empresa, que representam 210 veículos pró-
prios. 10. Títulos Públicos: Aquisição de títulos públicos adquiridos da empre-
sa MINAS FINANCIAL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 
10.760.471/0001-51 no valor de R$ 9.000.000,00 (Nove Milhões de Reais) con-
forme escritura pública lavrada no 2º Ofício de Notas Município de Caeté / MG 

- Livro 157 - Página 181 com pagamento em 12 parcelas. (Precatório Requisitó-
rio nº RP-734/2009 (3475620105110000) oriundos da Reclamação Trabalhista nº
000540054.1990.5110053 da 3ª Vara do Trabalho de Boa Vista - RO. 11. Parce-
lamentos: Refere-se débitos junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social -
INSS na modalidade do PERT (Programa Especial de Regularização Tributária).
12. Provisão Fornecedores / Trabalhistas / Judiciais: A Administração,
com base em informações de seus assessores jurídicos, análise do histórico e
das demandas judiciais pendentes, constituiu provisão em montante considera-
do sufi ciente para cobrir as prováveis perdas estimadas com as ações de natu-
reza trabalhista em curso. 13. Patrimônio líquido: Capital social: No exercício
fi ndo em 31/12/2017, não houve alteração no capital social, sua composição
continua com valor integralizado de R$ 26.800.000,00 e a integralizar no valor R$
40.000.000,00 com previsão de integralização para 09/2019 conforme alteração
contratual registrada na JUCESP sob o nº 577.936/17-7 de 27/12/2017. 14.Co-
bertura de seguros: Em 31/12/2017, a Companhia possuía cobertura de segu-
ro de frotas e de acidentes pessoais de passageiros, por valores considerados
sufi cientes pela administração para cobrir eventuais sinistros junto a PORTO SE-
GURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com apólice sob o nº 062.836.114-1.
15. Informações suplementares: Em 31/12/2017 a partir dos saldos apresen-
tados no Balanço Patrimonial, os índices apresentados pela administração são:
Índice Contábil Fórmula Cálculo Índice
Liquidez Corrente AC/PC R$ 12.811.252,75
  R$ 11.389.117,71 1,12
Liquidez Geral (AC+RLP)/ R$ 12.811.252,75
 (PC+PNC) R$ 13.845.244,03 0,93
Liquidez Seca (AC-EST-  R$ 12.811.252,75
 DESP. ANT.)/PC R$ 11.389.117,71 1,12
Quociente de Solvência AT/(PT+PL) R$ 39.651.687,29
  R$ 13.845.244,03 2,86
Endividamento Total (PC+PNC)/AT R$ 13.845.244,03
  R$ 39.651.687,29 0,35
16. Eventos: Renovação de contrato: Em Janeiro / 2017, a Companhia celebrou
junto a Prefeitura do Município de São Paulo por meio da Secretaria Municipal
de Transportes, o contrato de prestação de serviços de transporte coletivo urba-
no de passageiros na cidade de São Paulo, Contrato n° 007/2017 - SMT.GAB -
área 4.0, pelo prazo de 180 dias. Renovação de contrato: Em Julho / 2017, a
Companhia celebrou junto a Prefeitura do Município de São Paulo por meio da
Secretaria Municipal de Transportes, o contrato de prestação de serviços de
transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo, Contrato n°
025/2017 - SMT.GAB - área 4.0, pelo prazo de 180 dias.

A Diretoria     André Barauna Vieira - Contador - CRC 1SP 211.634/O-9

Passivo/Passivo Circulante 11.389.117,71 C 11.431.398,60 C
Fornecedores 5.310.891,13 C 7.844.969,23 C
Obrigações Tributárias 1.292.645,67 C 640.228,96 C
Obrigações Trabalhistas 4.681.711,86 C 2.946.200,41 C
Empréstimos e Financiamentos 60.000,00 C -
Processos Judiciais 43.869,05 C -
Passivo não Circulante 28.262.569,58 C 28.755.862,05 C
Exigível Longo Prazo 2.456.126,32 C 3.050.392,83 C
Patrimônio Líquido 25.806.443,26 C 25.705.469,22 C
Capital Social 66.800.000,00 C 66.800.000,00 C
Capital Social a Integralizar 40.000.000,00 D 40.000.000,00 D
Resultados Acumulados 993.556,74 D 1.094.530,78 D
Total do Passivo 39.651.687,29 C 40.187.260,65 C
Demonstração do Resultado do Exercício 2017 2016
Receita Bruta de Serviços Prestados 224.194.934,74 207.984.026,90
Custos Operacionais 197.319.874,70 93.965.381,66
(=) Lucro Operacional Bruto 26.875.060,04 114.018.645,24
Despesas Operacionais 1.022.347,33 54.282,30
Despesas Comerciais/Administrativas 22.829.141,54 112.983.324,10
Despesas Tributárias 325.438,11 589.702,48
Despesas Financeiras 2.931.306,23 633.516,75
Receita não Operacional 43.331,65 641.421,52
(=)Lucro/Prejuízo antes IRPJ e CSLL (Lair) (189.841,52) 399.241,13
IRPJ/CSLL 199.184,44 -
(=) Lucro/Prejuízo Operacional Liquido (389.025,96) 399.241,13

Demonstração do Valor Adicionado 2017 2016
Receitas 224.194.934,74 207.984.026,90
Vendas de Mercadorias, 
 Produtos e Serviços 224.194.934,74 207.984.026,90
Custo das mercadorias 
 e serviços vendidos 145.720.469,12 202.924.711,50
Materiais, energia, serviço 
 de terceiros e outros 26.100.711,64 1.024.552,41
Insumos Adquiridos de Terceiros Totais 171.821.180,76 203.949.263,91
Valor Adicionado Bruto 52.373.753,98 4.034.762,99
Depreciação, amortização e exaustão 5.239.694,19 5.147.224,44
Valor Adicionado Líquido 
 Produzido pela Empresa 47.134.059,79 (1.112.461,45)
Valor Adicionado Recebido em Transferência 43.331,65 641.421,52
Receitas fi nanceiras 43.331,65 641.421,52
Valor Adicionado Total a Distribuir 47.177.391,44 (471.039,93)
Distribuição do Valor Adicionado 47.177.391,44 (471.039,93)
Pessoal e encargos 45.194.056,80 30.293.637,53
Impostos, taxas e contribuições 325.438,11 589.702,48
Juros e aluguéis 1.268.870,57 391.891,94
Lucros retidos / prejuízo do exercício 389.025,96 399.241,10
Total do Valor Adicionado Distribuído 47.177.391,44 31.674.473,05

Fluxo de Caixa - Modelo Direto 2017 2016
Das Atividades Operacionais
(+) Recebimentos de Clientes e outros 224.194.934,74 207.984.026,90
(-) Pagamentos a Fornecedores 49.017.736,40 50.132.232,45
(-) Pagamentos a Funcionários 36.434.919,67 30.544.559,98
(-) Recolhimentos ao Governo 9.368.498,36 8.141.364,79
(-) Pagamentos a Credores Diversos  125.959.623,69 114.106.554,28
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas 
 nas) Atividades Operacionais 3.414.156,62 5.059.315,40
Das Atividades de Investimentos
(-) Aquisição de Ativo Permanente 2.341.954,29 4.562.532,01
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas 
 nas) Atividades de Investimentos 2.341.954,29 4.562.532,01
Das Atividades de Financiamentos
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas 
 nas) Atividades de Financiamento - -
Aumento / Diminuição nas Disponibilidades
Disponibilidades - no início do período 496.783,39 -
Disponibilidades - no fi nal do período 1.072.202,33 496.783,39

pressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em 
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências 
éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o 
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 
estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de 
procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos va-
lores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os proce-
dimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de ris-
cos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Companhia 
para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas cir-

cunstâncias, mas não para fi ns de expressar uma opinião sobre a efi cácia
desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação
da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada
para fundamentar nossa opinião. Opinião: Em minha opinião, as demons-
trações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Entidade Pês-
sego Transportes Ltda. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas
operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

São Paulo, 17 de maio de 2018. 
Paula Libretti do Gando - CRC SP-307549/O-2 - Auditora

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios fi ndos em 31/12/2017
 Capital Social Capital a Integralizar Reserva Capital Reserva Lucro ou Prejuízo Total
Saldo Inicial em 01/01/2017 66.800.000,00 (40.000.000,00) - (1.003.771,88) 25.796.228,12
Capital Social a Integralizar - - - - -
Resultado do Período - - - 10.215,14 10.215,14
Saldo Final em 31/12/2017 66.800.000,00 (40.000.000,00) - (993.556,74) 25.806.443,26

IMÓVEIS EM LEILÃO
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

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

PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 24/05/2018 HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-SÃO
PAULO/SP

Contrato: 3.0269.4019312-4 - SED: 30659/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS, BRASILEIRO, CASADOS SOB O
REGIME DA COMUNHAO PARCIAL DE BENS, NA VIGENCIA DA LEI 6.515/77,
INDUSTRIARIO, CPF: 245.574.208-34, RG: 4.669.977-SSP/SP e seu cônjuge
CREMILDA MELINTINA DO SACRAMENTO SANTOS, BRASILEIRA, DO LAR, CPF:
245.574.208-34, RG: 13526.632.SSP/SP Imóvel sito à: RUA GIUSEPPE TARTINI, S/
Nº (ATUAL Nº 15 - NÃO OFICIAL) SOBRADO Nº 107 DA RUA 4 DE CIRCULAÇÃO
INTERNA, DO TIPO B, PARQUE RESIDENCIAL PALMARES,  32º SUBDISTRITO
CAPELA DO SOCORRO - SÃO PAULO/SP. Descrição: Com a área útil de 51,82m²,
correspondendo-lhe a fração ideal de 0,00056655 no terreno do condomínio e um
terreno de uso exclusivo de 68m².

Contrato: 1.1816.4118806-2 - SED: 30685/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): RUBEM KUTSCHAK CORÁ, BRASILEIRO, CASADO SOB O REGIME
DA COMUNHAO DE  BENS, CONFORME PACTO ANTENUPCIAL REGISTRADO
SOB O Nº 3.191 NO 4º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PORTO ALEGRE,
SUPERVISOR DE ENGENHARIA, CPF: 238.848.510-04, RG: 3.001.245.368-SSP/SP
e seu cônjuge JACQUELINE KULAKOWSKI CORÁ, BRASILEIRA, COMERCIÁRIA,
CPF: 449.095.940-00, RG: 1.021.283.856-SSP/RS. Imóvel sito à: RUA ARLINDO
VEIGA DOS SANTOS, Nº  25,  AP 133, NO 13º ANDAR OU 16º PAV. E VAGA
INDETERMINADA NA  GARAGEM COLETIVA LOCALIZADA NOS 2º E 1º SUBSOLOS
OU 1º E 2º PAV. DO EDIFICIO BEVERLY, CONDOMÍNIO FOREST HILLS PARK, NO
29º SUBDISTRITO SANTO AMARO - SAO PAULO/SP. Descrição: Com a área útil de
81,490m² e a área comum de 53,814m², perfazendo a área total construída de 135,304m²,
correspondendo-lhe a fração ideal de 0,1986% no terreno.Vaga indeterminada na
garagem coletiva com a área útil de 1.420,00m², e a área comum de 1.309,70m²,
perfazendo a área total construída de 2.729,70m², correspondendo-lhe a fração ideal
de 2,6476% no terreno e correspondente a vaga 1/132 da garagem. Pesa sobre parte
do imóvel uma servidão instituída a favor da Companhia de Saneamento Básico do
estado de São Paulo - SABESP, CGC 43.776.517/0001-80
1.

São Paulo, 05/05/2018.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial

05 - 15 - 24/05/2018

Edital de 1° e 2° Praça/Leilão de bem imóvel e de intimação dos executados LILIAN CRISTINA BRAZ (CPF
nº 258.351.828-30), MARIA DE LOURDES SILVA (CPF nº 852.609.598-68).  O Dr. Antonio Carlos de
Figueiredo Negreiros, MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na
forma da, Lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de titulos
extrajudicial, ajuizada por SALOMON ADMINSTRADORA DE BENS LTDA, Processo n° 0262252-
08.2007.8.26.0100, tendo sido designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas
a seguir: O bem será vendido no estado em que se encontra e o leilão será realizado por meio eletrônico, com
fulcro no artigo 879 Código de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br. o 1ª leilão terá início no
dia 31/07/2018 às 17:00 horas e término dia 03/08/2018 às 17:00 horas onde serão aceitos lances de
interessados previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou
igual ao valor da avaliação em 1ª leilão, fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia 03/08/2018 às
17:01 horas que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 27/08/2018, às 17:00 horas. Em
primeio leilão deverá o lance ser superior ao valor da avaliação. Em segundo leilão, se for o lance inferior ao
valor da avaliação, ficará submetido e condicionado à posterior homologação pelo MM. Juízo responsável,
sendo que o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial, não sendo aceito em hipótese alguma
lance vil, de acordo com o artigo 891 do CPC. As praças serão conduzidos pelo Leiloeiro Público Oficial Sr°
Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857.
Os lances poderão ser ofertados pela lnternet, por meio do site www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial.
Correrão por conta do arrematante todas as providências necessárias para a imissão na posse do bem, bem
como, as despesas condominiais não pagas nesta ação, além daquelas com a transferência, incluindo taxas
e emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e tributários gerados pelo imóvel, que subrogarão no preço
da arrematação nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. O arrematante
deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o
encerramento do praça/ciência da liberação do lance condicional, por meio de guia de depósito judicial em
favor do Juízo responsável, com a comprovação do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão,
será assinado o auto de arrematação, caso não sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará,
imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam
submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista no art. 897 do CPC.
O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão,
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem, conforme disposição
expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, por meio de deposito judicial, não estando
a referida comissão incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a vontade do arrematante e
deduzidas as despesas incorridas. Descrição do bem: O terreno de formato triangular designado
como sendo parte do lote n° 17, da quadra “K”, e parte do espaço livre, no lote nº 61, da linha Rio
Grande, loclizado á Avenida Amazonas, no Parque Riacho Grande, em “Riacho Grande”, matricula
sob nº 34.485 do 2º CRI de São Bernardo do Campo/SP, encerrando a área de 360,15m². Contribuinte
nº 410.021.026.000. Conforme Av. 02 no terreno foi construido nº 476, da Avenida Amazonas, com
112,30m² de área cosntruida.  AVALIAÇÃO R$ 1.100.000,00 (outubro/2016). Conforme Av.8/34.485 consta
penhora exequenda. Do Pagamento Parcelado - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento
parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II,
CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações,
incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O
inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante,
a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu
a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Adjudicação - Na hipótese de adjudicação do bem pelo
exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial, que
nesse caso será de 3% (três por cento). Remição da Execução ou Acordo - Se o(s) executado(s), após a
publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou alienado o bem, deverão
apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia comprobatória do referido pagamento,
acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou celebração do acordo,
sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverão o(s) executado(s) pagar
a importância devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais, honorários advocatícios e a comissão
devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exeqüenda). A publicação
deste Edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos.
Dos autos não consta recurso pendente de julgamento, e consta débitos junto a Prefeitura Municipal de São
Bernardo do Campo no valor de R$ 25.984,30. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma
da Lei. São Paulo, 18 de maio de 2018. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros- Juiz de Direito

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital, devidamente autorizado pela DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA,
por estar(em) em lugar incerto e não sabido ou  presumivelmente se ocultando, fica(m)
notificado(s) o(a) Sr(a). SANDRO DE TOLEDO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR
EMANCIPADO, COMERCIARIO, CPF: 083.326.028-66  de que o 1º Público Leilão e
2º Público Leilão do imóvel sito à: RUA GIUSEPPE TARTINI, S/Nº (ATUAL Nº 15 -
NÃO OFICIAL) RUA LAGOA DA TOCHA, RUA SINFONIA ITALIANA, RUA SETE,
RUA NOVE E RUA VINTE E NOVE, AP 08, NO 1º PAVIMENTO DO BLOCO A-11,
PARQUE RESIDENCIAL PALMARES, 32º SUBDISTRITO CAPELA DO SOCORRO -
SÃO PAULO/SP. Serão realizados nos seguintes dias e horários: 1º Leilão: Dia: 25/05/
2018 DAS 10:00 AS 10:15h, no(a) RUA ESTADOS UNIDOS NUM 1898, AG. ESTADOS
UNIDOS, SP, COD 2887, SÃO PAULO/SP e o 2º Leilão: Dia: 14/06/2018 DAS 10:00
AS 10:15h, no mesmo local de realização do primeiro leilão, na forma da Lei (Decreto-
Lei Nº 70 de 21.11.66) e Regulamentação Complementar, para pagamento da dívida
hipotecária em favor do(a) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, por se acharem
vencidas e não pagas as obrigações pecuniárias referentes ao financiamento imobiliário
contrato nº 3181640279774, relativo ao imóvel acima descrito, e cuja hipoteca encontra-
se inscrita no 11º Registro Geral de Imóveis de SÃO PAULO/SP, sob nº 225.691. O
Segundo público leilão ocorrerá somente na hipótese de não haver licitante no Primeiro
Leilão.

São Paulo, 22 de Maio de 2018
HELIO JOSE ABDOU

Leiloeiro Público Oficial
Avenida Calim Eid, nº 2842, AP 08, Vila Ré, São Paulo/SP.

Fones: 11-97334-6595 – 11-2687-1327.

22, 23 e 24/05/2018
 - SED: 10326/2017

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0146159- 
88.2009.8.26.0100 (USUC 431) O(A) Doutor(a) Rodrigo 
Ramos,MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara de Registros Públi-
cos,do Foro Central Cível,da Comarca de SÃO PAULO,do 
Estado de São Paulo,na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
Ecasa Empresa Comercial Administradora S/A, nas pessoas 
dos Sócios / Diretores da a saber: Espólio de Caio Francisco 
de Alcântara Machado, Luis Augusto de Alcântara Machado, 
Octavio Frias de Oliveira, Octavio Frias de Oliveira Filho; 
Cassiano Francisco da Silva, Geralda da Conceição Moreira 
Silva, Cleodonice Martins Turina, Cícero Estevão de Souza, 
Valquíria Pereira Pinto, Valter Pereira Pinto, Conceição Barbo-
sa Pereira Pinto, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados,bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Luiza Goya Miashiro e 
outros, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração 
de domínio sobre o imóvel localizado na Rua João de Santa-
na, nº 416 32º Subdistrito Capela do Socorro - São Paulo SP, 
com área de 256,36 m², contribuinte nº 165.112.0017-4, 
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.     [24,25] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
DIGITAL Nº 1006308-17.2014.8.26.0011/01 . O MM. Juiz de 
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dr. André Luiz 
da Silva da Cunha, na forma da Lei, etc., FAZ SABER ao 
corréu RAFAEL CHERRY CAMARGO, CPF 311.409.978-58, 
que Condomínio Casa de Bragança ajuizou ação de 
Procedimento Comum Despesas Condominiais, também em 
face de Andreia Carlota Rodrigues Camargo, CPF 
205.199.138-33, que, julgada procedente, condenou-os ao 
pagamento da quantia de R$ 159.046,21 (março/2017) e ora 
encontra-se em vias de iniciar a fase de Cumprimento de 
Sentença. Estando o corréu em lugar incerto e não sabido, foi 
deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou 
apresente bens a penhora, sob pena de, não o fazendo, ser 
ele acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 
10% (artigo 523 § 1º e 3º do Código de Processo Civil), 
quando serão penhorados bens para garantia da execução. 
Fica a parte devedora advertida de que, decorrido sem 
pagamento aquele prazo, terá início o prazo de quinze dias 
para, independentemente de penhora e de nova intimação, 
oferecer impugnação. Não sendo contestada a ação, o corréu 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. São Paulo, 10 de abril de 2018          [24,25] 

V8 Capital Gestão 
de Investimentos Ltda.

CNPJ/MF 11.392.069/0001-24 - NIRE 35.223.836.299
Extrato da Ata da Reunião 

Extraordinária de Titular Administrador
Data, hora, local: 22.05.2018, 10hs, na sede social, 
São Paulo/SP. Mesa: Presidente: Filipe Gomes de Al-
buquerque; Secretário: Fábio Machado Dantas. Pre-
sença: Totalidade dos sócios. Deliberações aprova-
das: Reduzir o Capital em R$ 607.724,00, por achar o 
valor excessivo em relação ao objeto social, valor que 
será devolvido aos sócios na proporção da participação 
de cada um, dos atuais R$ 1.107.724,00 para R$ 
500.000,00, e, a participação, fi cará: Quotas: Filipe 
Gomes de Albuquerque: 349.950 - R$ 349.950,00; Fa-
bio Machado Dantas: 150.000 - R$ 150.000,00 ; Lucia-
no dos Santos Goes: 50 - R$ 50,00. Sendo que, a redu-
ção somente se tornará efi caz se, após o prazo de 90 
dias contados da publicação. Nada mais. São Paulo, 
22.05.2018. Filipe Gomes de Albuquerque, Fabio Ma-
chado Dantas, Luciano dos Santos Goes.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA PADRE
MANUEL BARRETO, Nº 114, APARTAMENTO 21-A, 2º PAVIMENTO, CONDOMINIO
SAO CONRADO I, CONJUNTO HABITACIONAL PADRE MANOEL DA NOBREGA,
38º SUBDISTRITO - VILA MATILDE, SAO PAULO/SP.     CEP 03590080
1º leilão 30/05/18 partir 12:00 horas
2º leilão 20/06/18 partir 12:30 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
Mutuarios:
REGINA CONCEICAO DA SILVA , CPF 25167028841,
 e cônjuge, se casado(a) estiver.

2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilao
Informações tel 1139310744 ou RUA ARACI, 162, COLINAS DE INHANDJARA
JARDIM BRASIL ITUPEVA SP CEP     13295000

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

24 - 25 - 26/05/18

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0030312-27.2012.8.26.0005 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
Lucilia Alcione Prata, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 1- PEDRO RAFAEL DE SOUZA, RG 1540019,
CPF 046.124.558-27, Avenida Marechal Tito, 7270, Itaim Paulista, CEP 08115-000, São Paulo - SP e 2-
SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA, RG 11193270, CPF 010.285.408-41, Rua Alfredo Mauricio Varella, 306,
Vila Varela, CEP 08558-230, Poa - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de
HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, alegando em síntese: Ação de cobrança, referente ao contrato de conta
corrente e crédito parcelado, n.º 02170617426 - crédito parcelado, cujo débito atualizado monta em R$22.914,76,
datado de 28/12/2011, e n.º 021721338279 - conta corrente, em R$8.582,52, até a data de sua exclusão em 21/
03/2012. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 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 fevereiro de 2018. 23 e 24/05

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1028611-18.2015.8.26.0002 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Locação de Imóvel Exeqüente: Food Terminal Administração e Participação Ltda. Executado:
Lucas Ferreira Rataiczyk EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1028611-
18.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCAS
FERREIRA RATAICZYK, CPF 428.241.618-17, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Food Terminal Administração e Participação Ltda., objetivando a quantia de R$
22.265,33 (em 25/05/2015), referente ao Instrumento Particular de Contrato de Locação, celebrado em 01/02/
2013 (quiosque Q-238, localizado no Shopping Center Fiesta, nesta Capital). Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 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. 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 11 de abril de 2018. 23 e 24/05

Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo 1094847-46.2015.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 20ª
Vara Cível - Foro Central/SP, Drª. Raquel Machado Carleial de Andrade, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a PROTE-NEWS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 57.103.285/0001-03,
na pessoa de seu representante legal, Sr. Mauro Goularte Neves, CPF 632.008.991.15, que foi ajuizada por
parte da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS, Ação Cautelar de
Exibição de Documentos alegando em apartada síntese: A Requerente, através de sua Auditoria Interna,
analisou lançamentos contábeis e financeiros consubstanciados em Notas Fiscais de Compra Venda Mercantil
de emissão da Requerida, recomendando a necessidade de constatação da origem, estado de conservação
e critérios de entrega dos produtos adquiridos, que se originaram em face da estranheza causada quanto
a identificação do endereço em que se encontra estabelecida a empresa, mencionado nas notas fiscais e
exteriorizadas através de fotos extraídas da rede mundial de computadores, pede a exibição das cópias dos
documentos, requer a procedência da ação e, como pedido sucessivo a busca e apreensão desses documentos,
sem prejuízo da aplicação de multa cominatória diária à Requerida. Encontrando-se a Ré em lugar ignorado
e incerto, foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação, e para que no prazo de 05, a
fluir após os 20 dias supra, exibas as notas fiscais a saber: 000.000.019-serie 1; 000.000.031-série 1;
000.000.033-série 1; 000.000.034-série 1; 000.000.041-série 1; 000.000.046-série 1; 000.000.047- série 1;
000.000.048-série 1; 000.000.053-série 1; 000.000.061-série 1; 000.000.064-série 1, ou apresente resposta.
Conforme despacho de 06-10-2015: .... Eventual ausência de exibição terá seus efeitos sopesados em provável
futura ação principal, não se aplicando nestes autos as penas da revelia, eis que não há lide discutida, multa
ou busca e apreensão. A presente medida cautelar é satisfativa e não previne este juízo Será o presente edital,
por extrato publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 07.02.2018. 23 e 24/05

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1021096-60.2014.8.26.0003. O Dr. Guilherme Ferreira da Cruz, Juiz
de Direito da 45ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a João Paulo Lopes de Faria Yoshioka (CPF.
289.342.998-00), que Itaú Unibanco S/A lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 2.352.313,10
(setembro de 2014), decorrente do Convênio para Desconto Rotativo de Títulos, Cessão de Créditos Cobrança,
Custódia e Depósito. 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, 14/05/2018.                                                                                                                    24 e 25 / 05 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017078-93.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Miguel Ferrari Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) OFFICE ACHARIF DE MARROCOS NO BRASIL DE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO HALA E SERVIÇOS
LTDA - EPP, CNPJ 13.278.675/0001-49, Travessa Desembargador Ivanhoe Nobrega de Salles, 420, casa, Tatuape, CEP
03066-060, São Paulo - SP e Moulay Said Rachid (CPF 217.633.715-24, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum por parte de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a cobrança da quantia de R$ 126.743,63 (janeiro/2014),
referente ao Instrumento Particular contrato de Abertura BB Giro Empresa Flex nº 044.210.355. Encontrando-se os réus
em lugar incerto e não sabido, foi determinada as suas CITAÇÕES, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo
contestada a ação, os réus serão considerados revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                            24 e 25 / 05 / 2018


