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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004787-22.2018.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Jane Franco Martins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) A TODOS
OCUPANTES DO IMÓVEL com endereço à Angelica, 651, Higienopolis, CEP 01227-
100, São Paulo – SP, incluindo-se OSCAR VÍTOR; MARILZA HELENA GURACHI,
VANESSA (menor), na pessoa de seu(a) representante legal; LUANA (menor), na pessoa
de seu(a) representante legal; ANDERSON (menor), na pessoa de seu(a) representante
legal; GABRIEL (menor), na pessoa de seu(a) representante legal; MICAELA (menor),
na pessoa de seu(a) representante legal; VLADIMIR GURACHI; GABRIELA ANABE;
WESLEY GUILHERME (menor), na pessoa de seu(a) representante legal; ARIEL
ALEJANDRO; EDNILCE ALVES DE LIMA 44.000.081-6; ELISA LIMA SOARES (menor),
na pessoa de seu(a) representante legal; CAIO BRUNO ALVES (menor), na pessoa de
seu(a) representante legal; MILENA ALVES DE LIMA (menor), na pessoa de seu(a)
representante legal; HUGO MENDES LOURENÇO 54.890.409-1; JOÃO MIGUEL
(menor), na pessoa de seu(a) representante legal; ARTUR MENDES LOURENÇO
(menor), na pessoa de seu(a) representante legal; CLECIANA DA SILVA FARIAS
30.989.681-2; WESLEY SIQUEIRA MODESTO 45.355.864-1; NILMA ALVES LIMA
36.208.803-2; JOSÉ LIMA E SILVA; SORAIA DE M. SILVA; MARIA DO CARMO DE
SOUZA; PABLO DE SOUZA LEÃO (menor), na pessoa de seu(a) representante legal;
JOÃO BAPTISTA LOPES; LUCIANO JOSÉ DA SILVA; VIVIANE MENDES LOURENÇO,
LUIZINHO MENDES (menor), na pessoa de seu(a) representante legal; AFONSO
WILFREDO TORRES LIRA; VALÉRIA THEATHER (menor), na pessoa de seu(a)
representante legal; LORIANA MARIHE (menor), na pessoa de seu(a) representante
legal; MARIA LARA (menor), na pessoa de seu(a) representante legal; SOLEDAD T.
(menor), na pessoa de seu(a) representante legal; ROSANGELA APARECIDA DE
SOUZA; JOSÉ ROBERTO DE LIMA E SILVA; ALEXANDRE SOUZA SANTOS JÚNIOR
(menor), na pessoa de seu(a) representante legal; bem como todo e qualquer ocupante
desconhecido do imóvel objeto da ação, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração
/ Manutenção de Posse por parte de Gquatro Administração e Participações S/A, alegando
em síntese: que o imóvel objeto da ação encontrava-se em reforma, quando foi ocupado
por desconhecido, solicitando assim, o autor, a Reintegração de Posse do imóvel.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de setembro de 2018.          B 27 e 28/09

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016890-
69.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II -
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) SEVERINA MOURA DA SILVA, CPF 259.829.478-57, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/
A, tendo como coexecutados Express Montagem de Elevadores Ltda e Cícero Lopes Paes
Landim, para cobrança de R$ 32.837,02 (01/02/2017), referente ao saldo devedor da
Cédula de Crédito Bancário nº 6.745.256, na qual figurou como avalista. Encontrando-se
a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, em 03 dias, pague o débito atualizado, hipótese
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
06 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias
supra; e sua INTIMAÇÃO acerca dos bloqueios efetuados em suas contas bancárias
sobre os valores de R$ 245,82 (Banco Bradesco) e R$ 10,90 (CEF). Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado
regular prosseguimento ao feito, com conversão do arresto em penhora. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.          B 27 e 28/09

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1127146-
76.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney da Silva Braga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
BUFFET CASA D’ORO LTDA, CNPJ 17.567.012/0001-03. Com endereço à Rua Antonio
Ambuba, 32, Casa 03, Parque Munhoz, CEP 05782-370, São Paulo - SP que por este
Juízo, tramita de uma ação de Procedimento Comum, movida por MG Contecnica
Consultoria e Contabilidade 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, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de 53.597,10 (janeiro/2018), devidamente atualizada,
bem como as custas, honorários advocatícios e demais cominações, 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 05 de julho de 2018.          B 27 e 28/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059032-25.2014.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) Moto Lima Campo Limpo - Me, CNPJ 07.866.347/0001-60, na pessoa de seu
representante legal e a Claudia Nunes de Lim, CPF 145.038.358-07, que Banco Bradesco
S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 52.213,20
(10/10/2014), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 6.167.460.
Estando as executadas em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em
03 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o quantum reclamado, acrescido de juros
e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do
débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba
honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra,
para oferecerem embargos, facultando as executadas nesse prazo, reconhecendo o crédito
do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e
honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de
revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS.          B 27 e 28/09

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0022811-
21.2018.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo
Amaro, Estado de São Paulo, Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a JOÃO VIRGULINO DA SILVA, CPF 012.610.228-74, que a Ação de Procedimento
Comum, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CONTEMPORARY TOWER, foi
julgada procedente, condenando o réu ao pagamento de R$ 18.738,34 (07/2018), corrigidos
monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações.
Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 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 o executado, independente de
penhora ou nova intimação, ofereça sua impugnação, nos próprios autos (art. 525 do
Código de Processo Civil). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de agosto
de 2018.          B 27 e 28/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1132186-39.2015.8.26.0100
A MMª. Juiza de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dra. ANA LUCIA SCHMIDT RIZZON, na forma da Lei, FAZ SABER a Antony Gordin,
CPF 283.070.878-48, que o Condomínio Edifício São Sebastião, ajuizou uma ação de
cobrança com Procedimento Sumário, tendo como corréus Espólios de Adolf Gordin e
Hedwing Gordin e outros, objetivando condenar os réus ao pagamento de R$ 6.836,17
(nov/2015), corrigido e acrescido de encargos legais, referente às despesas condominiais
do apartamento nº 71, do condomínio autor, bem como, as que se vencerem no curso do
presente processo, 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, conteste a ação, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257,
inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de junho de 2018.

B 27 e 28/09
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RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa
do Brasil, a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FAZ SABER, a todos que
o presente edital virem ou interessar possam que, ANSELMO GERALDO ENDLICH,
gerente, RG nº 00705766770-DETRA/ES, CPF nº 081.085.857-67, casado no regime da
separação de bens na vigência da Lei nº 6.515/77, conforme pacto antenupcial registrado
sob nº 007407 no Oficial de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Vila Velha/ES, com
ALESSANDRA FERREIRA FERNANDES ENDLICH, estudante, RG nº 03583832020-
DETRA/ES, CPF nº 012.371.803-17, brasileiros, domiciliados na cidade de Vila Velha/
ES, residentes na Avenida Estudante José Júlio de Souza nº 1.600, apartamento nº 1.701,
Praia de Itaparica, ficam intimados a purgarem a mora mediante o pagamento referente
a 13 (treze) prestações em atraso, vencidas de 05/08/2017 a 05/08/2018, no valor de
R$229.119,39 (duzentos e vinte e nove mil, cento e dezenove reais e trinta e nove centavos),
e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de R$268.303,91 (duzentos e
sessenta e oito mil, trezentos e três reais e noventa e um centavos), que atualizado até 05/
11/2018, perfaz o valor de R$311.594,31 (trezentos e onze mil, quinhentos e noventa e
quatro reais e trinta e um centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação
de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pela CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, para aquisição do imóvel localizado na Rua Araguari nº 449, apartamento
duplex nº 73, localizado nos 7º e 8º andares do Edifício Contemporâneo Moema, em
Indianópolis – 24° Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária
em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 8 na matrícula
nº 184.031. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado
nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs
e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação
deste. Ficam os devedores desde já advertidos de que, decorrido o prazo de 15 (quinze)
dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá,
à vista da prova do pagamento, pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”, a
averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário, CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo
imóvel será levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da
mesma Lei. São Paulo, 24 de setembro de 2018. O Oficial. 25, 26 e 27/09/18

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa
do Brasil, a requerimento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA, FAZ SABER,
a todos que o presente edital virem ou interessar possa que, FERNANDA DAGNESE,
brasileira, solteira, maior, diretora de empresas, RG nº 399770318-SSP/SP, CPF nº
282.221.818-82, domiciliada nesta Capital, residente na Rua Ribeirão das Almas nº 707,
casa nº 01, Vila Palmeiras, fica intimada a purgar a mora mediante o pagamento referente
a 56 (cinquenta e seis) prestações em atraso, vencidas de 25/12/2013 a 25/07/2018, no
valor de R$340.648,94 (trezentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e oito reais e
noventa e quatro centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de
R$358.151,56 (trezentos e cinqüenta e oito mil e cento e cinqüenta e umreais e cinqüenta
e seis centavos ), que atualizado até 19/10/2018, perfaz o valor de R$474.938,46
(quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e seis
centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de mora está nos autos,
cujo financiamento foi concedido pela EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA,
para aquisição do imóvel localizado na Avenida Rouxinol, nº 174, apartamento n° 112,
localizado no 11º andar do Edifício Personal Flat, em Indianópolis – 24° Subdistrito, objeto
de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura
Pública” devidamente registrada sob n° 11 na matrícula nº 104.019. O pagamento haverá
de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí
nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do
prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Fica a devedora desde
já advertida de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o
Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento,
pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da
propriedade do citado imóvel em nome da fiduciária, EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
– EMGEA, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será
levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei.
São Paulo, 21 de setembro de 2018. O Oficial. 25, 26 e 27/09/18

Intimação.Prazo 20 dias. Proc. 0030783-39.2018.8.26.0100. A 
Dra.Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, Juíza de Direito 
da 38ª Vara Cível Central/SP, Faz saber a Aidan Stephen Ling 
Rogers,CPF/MF nº076.338.798-31,que Escola Nova Louren-
ço Castanho Ltda. requereu o cumprimento da sentença 
oriundo do processo principal nº 0215171-58.2010.8.26.0100, 
para receber a quantia de R$ 72.106,72(abr/18). Estando a 
executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 
15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e 
acrescido das importâncias de direito e demais cominações 
legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, 
sobre o valor total da dívida(art.523, §1º do CPC), iniciando-se 
o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). 
Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei.            [26,27] 

Processo nº 1003380-78.2018.8.26.0100 –Classe – Assunto: Monitoria - Cheque – Requerente: NEW
MUNDIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP – Requerido: WIVERSON LUIZ DA SILVA JÚNIOR.
O Doutor Christopher Alexandre Roisin, Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Capital/SP. Este Juízo FAZ
SABER a Wiverson Luiz da Silva Junior, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação
Monitoria movida por New Mundial Importação e Exportação Ltda. Epp, alegando em síntese: o réu adquiriu
diversos bens do autor, num total de 50.060,30 (atualizados até a data da propositura da ação), emitindo quatro
cheques em favor do credor, que foram devolvidos por falta de fundos. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITACAO, 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, para que pague o debito
apontado ou apresente embargos monitórios, sob pena de ser considerado revel, sendo constituído o título
executivo judicial. No silencio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. 26 e 27/09

Walter Torre Júnior-Diretor Presidente, Cilene Torre-Diretora sem Desingação 
Específica, Carolina Teixeira de Freitas Ohata-Contadora CRC 1SP-257.066/O-1

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes 
estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia

Real Arenas Empreendimentos Imobiliários S.A. - CNPJ nº 09.355.015/0001-47
Demonstrações Financeiras dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

Balanços Patrimoniais - Ativo  2017 2016
Circulante  9.205 15.187
Caixa e equivalentes de caixa  55 104
Contas a receber  5.855 12.422
Adiantamentos a fornecedores  752 381
Créditos fiscais  926 682
Outros ativos  1.617 1.598
Não circulante  625.540 653.839
Contas a receber  2.295 -
Contratos de Mútuos  545 852
Créditos Fiscais  - 4.890
Outros ativos  758 335
Imobilizado  621.942 647.762
Total do ativo  634.745 669.026
Balanços Patrimoniais: Passivo   2017 2016
Passivo e Patrimônio Líquido: Circulante  644.603 274.190
Fornecedores  50.325 40.392
Empréstimos e financiamentos  544.684 178.101
Obrigações sociais e trabalhistas  1.737 3.145
Obrigações fiscais  3.637 16.837
Adiantamentos de clientes  28.484 22.945
Outros passivos  15.736 12.770
Não circulante  24.475 328.226
Empréstimos e financiamentos  - 327.412
Contratos de Mútuos  14.399 34
Obrigações fiscais  4.618 -
Adiantamento de clientes  510 780
Provisões para riscos processuais  4.948 -
Patrimônio líquido  (34.333) 66.610
Capital social  278.105 278.105
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital  - 39.752
Prejuízos acumulados  (312.438) (251.247)
Total do passivo  634.745 669.026

Demonstração do Resultado  2017 2016
Receita Líquida  71.040 55.820
Custos Operacionais  (41.905) (39.813)
Resultado Bruto  29.135 16.007
Despesas Operacionais  (28.433) (25.486)
Administrativas  (10.556) (14.305)
Comerciais  (14.060) (10.454)
Outras despesas operacionais, líquidas  (3.817) (727)
Lucro/Prejuízo operacional antes resultado financeiro  702 (9.479)
Resultado Financeiro  (73.786) (89.528)
Receitas Financeiras  250 70
Despesas Financeiras  (74.036) (89.598)
Prejuízo antes do IR e contribuição social  (73.084) (99.007)
Imposto de Renda e Contribuição Social: Diferido  11.893 4.890
Prejuízo do Exercício  (61.191) (94.117)

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  2017 2016
Prejuízo Líquido do Exercício  (61.191) (94.117)
Ajustes por: Depreciações e amortizações  25.805 23.120
Provisão de Juros e Encargos  68.894 -
Custo de transação  115 1.597
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa  7.545 -

Demonstração das Mutações   Prejuízos  Total do
 do Patrimônio Líquido  Capital Acumu-  Patrimônio
  Social lados AFAC Líquido
Saldos em 31/12/2015  278.105 (157.131) 10.514 131.488
Prejuízo do exercício  - (94.116) - (94.116)
Total dos resultados abrangentes  - (94.116) - (94.116)
AFAC  - - 29.238 29.238
Saldos em 31/12/2016  278.105 (251.247) 39.752 66.610
Prejuízo do exercício  - (61.191) - (61.191)
Total dos resultados abrangentes  - (61.191) - (61.191)
Devolução de aporte aos sócios  - - (39.752) (39.752)
Saldos em 31/12/2017  278.105 (312.438) - (34.333)

Provisões riscos processuais  4.948 -
Desconto Parcelamento PRT/PERT  (2.060) -
Imposto de renda e contribuição social diferido  (11.893) -
Outras provisões contábeis  2.610 -
Resultado após Ajustes  34.773 (69.400)
Aumentos/Diminuições nos ativos e passivos operacionais
Ativos: Aumentos de Contas a receber e Outras  (3.272) (4.739)
Reduções de Adiantamento de fornecedor  (371) 2.610
Aumentos de Creditos fiscais  (242) (5.025)
Aumentos de Partes relacionadas  (25.142) (852)
Reduções de Outros ativos  (442) 6.402
Passivos: Aumentos/(Reduções) de Fornecedores  3.048 (325)
Aumentos/(Reduções) de Adiantamentos de clientes  5.269 3.757
Aumentos/(Reduções)Obrigações Sociais e Trabalhistas  (1.408) (200)
Aumentos de Obrigações Fiscais e outros  (8.500) 8.756
Aumentos de Partes relacionadas  61 34
Aumentos de Outros passivos  357 590
Caixa líquido gerado(aplicado)Atividades Operacionais  4.131 (58.392)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Aumentos/(Reduções) de Imobilizado  15 (1.694)
Caixa líquido gerado(aplicado)Atividades Investimento  15 (1.694)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
Recursos de Acionistas  - 29.238
Captação Empréstimos e outros: Cessão crédito bancário  - 30.902
Impostos parcelados  28.346 -
Liquidações de empréstimos:
Juros pagos sobre Cessão de credito bancário  (22.462) -
Liquidações Impostos parcelados  (9.976) -
Juros pagos Impostos Parcelados  (103) -
Caixa líquido (aplicado) Atividades de Financiamento  (4.195) 60.140
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa  (49) 54
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período  104 50
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período  55 104
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa  (49) 54

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020728-51.2014.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tom Alexandre
Brandão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) V.S. JEANS CONFECÇÕES LTDA EPP, CNPJ 10.266.709/
0001-97 na pessoa de seu representante legal Sheila Cristina Ferreira, RG 32.417.367-2, SSP/SP, CPF
272.852.848-90 e, Samira Charif Saleh, RNE W222164B, CPF 090.981.268-39 , que lhe foi proposta uma ação
de Monitória por parte de BANCO DO BRASIL S.A, objetivando a cobrança de R$ 278.531,31 (10/06/2013),
referente ao Contrato para Desconto de Cheques nº 001.011.279, firmado em 12/09/2011. Estando os réus em
local ignorado, foi expedido o presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o
“quantum” reclamado ou ofereçam embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo
judicial a inicial pretendida. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de setembro de
2018. 26 e 27/09

12ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 12º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1020499-38.2007.8.26.0100.
O Dr. Fernando José Cúnico, Juiz de Direito da 12ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Gas Sim Administradora
de Postos Ltda EPP (CNPJ. 03.431.963/0001-38) e José Eduardo do Nascimento (CPF. 698.310.688-15), que nos autos da ação
de Cobrança, de Procedimento Comum, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Companhia de Gás de São Paulo
- Comgás (CNPJ. 61.856.571/0001-17), em face de Latino Americana do Gás Ltda (CNPJ. 04.720.197/0001-80), foi deferida a
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifestem-se sobre o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa Latino Americana do Gás Ltda (CNPJ. 04.720.197/0001-80), requerendo as provas cabíveis. Estando os
requeridos em lugar ignorado, expede-se edital, o qual será afixado e publicado na forma da lei. Decorridos os prazos supra, no
silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC.
27 e 28 / 09 / 2018.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo
0003787-14.2017.8.26.0011. O Dr. RÉGIS
RODRIGUES BONVICINO, Juiz de Direito 1ª Vara
Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, na forma
da Lei, etc... Faz Saber a Attia & Mussio Pães
Especiais Ltda – Me (CNPJ/MF nº 68.906.593/
0001-93) que Petropoly Indústria e Comércio de
Embalagens Ltda. Epp, nos autos da Ação de
Execução, objetivando que seja julgada procedente
a presente desconsideração da personalidade
jurídica da empresa Attia & Mussio Pães Especiais
Ltda. Estando a requerida em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de
presumirem-se verdadeiros os fatos articulados.
Não sendo contestada a ação, a requerida será
considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da Lei. São Paulo/SP, 06/082018.

27 e 28/09

R18 | EV. E INT. ATIVOS EM LEILÕES JUDICIAIS & EXTRAJUDICIAIS , através do Leiloeiro oficial
contratado SAMI RAICHER – JUCESP.930, com endereço comercial na Rua Padre João Manuel, 222 – Sala
108 Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária CENTER JABAQUARA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ nº. 67.146.498/0001-76, com sede nesta
Capital, na Alameda Jauaperi, nº 299, Moema, CEP: 04523-010, nos termos do Instrumento Particular de
Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros
Pactos, datado de 03/12/2015, no qual figura como fiduciante KERAXWEB SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO
E INTERNET LTDA., com sede em São Paulo/SP, na Rua Vergueiro, 2.045, cj. 1107, Paraíso, CNPJ nº
11.045.926/0001-10, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo presencial nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo
27 e parágrafos, no dia 08/10/2018 às 10h30min, no escritório do leiloeiro sito á Rua Padre João Manuel, 222
– Sala 108 Jardim Paulista, São Paulo/SP em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior à R$
514.430,70 (quinhentos e catorze mil e quatrocentos e trinta reais e setenta centavos) o imóvel abaixo descrito
e caracterizado com propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, constituído por IMÓVEL:
Escritório nº 319, localizado no 3º pavimento do Bloco B, integrante do “GREEN WORK BOULLEVARD
JABAQUARA”, situado na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2.937, no 42º Subdistrito –
Jabaquara, contendo a área privativa de 36,350m2 e área comum de 47,009m2, com a área total de 83,359m2,
correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,22625%, no terreno condominial matriculado sob nº 173.341, com
direito a uma vaga na garagem coletiva, para estacionamento de um veículo de passeio, de forma indeterminada.
Convenção de Condomínio registrada sob nº 12.659, no Livro 3 – Auxiliar desta Serventia. OBSERVAÇÃO:
IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA
LEI nº 9.514/97; Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 09/10/2018 às
10h30min, no mesmo local, a realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a
R$421.504,13 (quatrocentos e vinte e um mil e quinhentos e quatro reais e treze centavos) e, neste será aceito
o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior a somatória do valor da dívida reajustada até
aquela data, acrescidas das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas
condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação
da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio
vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou
igual o estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o
bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado
de conservação que se encontra. O interessado deverá efetuar o pagamento do arremate à vista e, a comissão
do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor do arremate à vista no ato do leilão. A total responsabilidade
deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado
o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao
que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº.
22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3578-1318
ou e-mail do Leiloeiro: raicher@gmail.com. 27/09, 01 e 05/10

2º Oficio Civel do Forum Regional II Santo Amaro SP. Foro Regional II Santo Amaro Comarca de São Paulo. Edital de
Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0033713-43.2012.8.26.0002. O Dr. Caio Moscariello Rodrigues, Juiz de Direito
da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Carlos Frasão (CPF. 760.274.228-15), que
Condomínio Dakota (CNPJ. 57.005.936/0001-22) lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum,
objetivando a quantia de R$ 32.118,67 (maio de 2014), referente as despesas condominiais da unidade autonôma
n° 152, tipo duplex, situado na Rua Abdo Ambulsa, n° 315, Morumbi, Capital/SP, bem como de uma vaga de uso
indeterminado do estacionamento comum do andar térreo. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se
como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado.                                 26 e 27 / 09 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1037313-50.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) IRENE JESUS DOS SANTOS ANDRADE, CPF 059.362.168-96, que lhe foi proposta uma
ação de Monitória por parte de Ibe Business Education de São Paulo Ltda. e Fundação Getúlio Vargas, para
cobrança da quantia de R$ 11.663,85 (julho de 2015), decorrente do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais,
celebrado em 11/04/2006. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague
o débito (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor
do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos. Não sendo embargada 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.                                                          26 e 27 / 09 / 2018.

Brazilian Securities 
Companhia de Securitização

CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
Edital de Convocação

Décima Nona Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 290ª Série da 
1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização 

Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 290ª Série da 1ª Emissão da Brazilian 
Securities Companhia de Securitização (“CRI”, “Emissão” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da Cláusula Quinze 
do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 290ª Série da 1ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 
da Securitizadora (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para a Décima Nona Assembleia Geral dos 
Investidores dos CRI (“Décima Nona Assembleia”), a se realizar no dia 18 de outubro de 2018 às 14h30, no endereço da 
Securitizadora, na Avenida Paulista, nº 1.374, 17º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre: (i) 
o vencimento antecipado ou não do CRI em função do não pagamento, pela Devedora, dos Créditos Imobiliários representados 
pela CCI em sua integralidade em até 90 (noventa) dias a contar da correspondente data de vencimento, conforme cláusula 
7.1.1 item (b) do Termo de Securitização, culminando o não pagamento das parcelas dos CRI devidas nos dias 24/04/2018, 
23/05/2018, 22/06/2018, 24/07/2018 e 22/08/2018 e 24/09/2018, conforme tabela constante do Anexo II ao Termo de 
Securitização; (ii) aprovação do Plano de Recomposição e Pagamento apresentado em 23 de abril de 2018, nos termos das 
deliberações da XVI Assembleia Geral de Titulares de CRI realizada em 28.03.18 e da XVII Assembleia Geral de Titulares de 
CRI realizada em 20.07.18;  (iii) recomposição do Fundo de Reserva; e (iv) as medidas a serem adotadas em razão do atraso 
no processo de fi nalização da cessão fi duciária dos recursos a serem recebidos em razão de 26 (vinte e seis) CRI de titularidade 
da Island Service – Empreendimentos Imobiliários S.A.. Os Investidores deverão se apresentar no endereço da Securitizadora, 
acima indicado, portando os documentos que comprovem sua condição de titular dos CRI e, os que se fi zerem representar 
por procuração deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Décima Nona 
Assembleia, no mesmo endereço da Securitizadora indicado acima, no momento da referida Décima Nona Assembleia. Sem 
prejuízo, e em benefício do tempo, os titulares dos CRI deverão encaminhar previamente os documentos comprobatórios de sua 
representação para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, com, pelo menos, 2 (dois) dias úteis de antecedência, e 
apresentar as vias originais no momento da referida Décima Oitava Assembleia. São Paulo, 25 de setembro de 2018.

Brazilian Securities Companhia de Securitização

E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do 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 26/09/
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: 8.4071.0065618-4 - SED: 30729/2018 - CREDOR: CAIXA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): DÉBORA DE FÁTIMA ANTÃO BENELLI, BRASILEIRA, CASADA
SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6515/
77, DO LAR, CPF: 142.838.578-90, RG: 20.529.435-2-SSP/SP Imóvel sito à: ESTRADA
DE ITAPECERICA E RUA PAULO BASTIDES, Nº s 2880, 2870 e 2860, AP 44 B, DO
TIPO C, NO 4º ANDAR DO BLOCO B, INTEGRANTE DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
PÁDUA,  NO BAIRRO CAPELINHA, 29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO - SÃO
PAULO/SP e 01 vaga indeterminada, destinada a guarda de 01 veículo de tamanho
médio, na garagem coletiva localizada nos 2º e 1º subsolos.

São Paulo, 26/09/2018.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Agente Fiduciário

26, 27 e 28/09/2018

2º Oficio Civel do Forum Regional II Santo Amaro SP. Foro Regional II Santo Amaro Comarca de São Paulo. Edital de Citação.
Prazo 20 dias. Processo n° 0015727-42.2013.8.26.0002. O Dr. Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, Juiz de Direito
da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a DLee Comércio de Lingerie Ltda - ME (CNPJ.
01.288.872/0001-60), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 632.070,69
(abril de 2016), representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças n° 6285136. Estando
a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado,
ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que
o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento)
ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado.                       26 e 27 / 09 / 2018.

EDITAIS. PRIMEIRA VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL �V� - SÃO MIGUEL PAULISTA - 1º OFÍCIO CÍVEL RESPEC-
TIVO. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022095-70.2015.8.26.0005. 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- MARILENE JANUÁRIO DA COSTA, Brasileiro, CPF 269.060.398-57.
Com endereço à Rua Castelo do Piaui, 721, Itaquera, CEP 08295-510, São Paulo - SP e 2- MARILENE JANUARIO
DA COSTA CNPJ 14.390.891/0001-44. Com endereço à Rua Castelo do Piaui, 721, Itaquera, CEP 08295-510, São
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A,
alegando em síntese: Encontrando-se as executadas em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, e para o pagamento integral do débito no prazo de 03 dias ou no prazo de 15 dias oferecer embargos
à execução podendo no mesmo prazo firmar pedido de parcelamento do débito mediante reconhecimento da dívida
e depósito judicial de 30% do valor da execução, incidente também sobre custas e honorários e pagamento do saldo
de 70% em seis parcelas mensais, corrigidas monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (art. 916,
CPC). Não sendo apresentada manifestação, as executadas serão consideradas reveis , caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 17 de agosto de 2018.                                                                         26 e 27 / 09 / 2018.

OITAVA VARA CIVEL DO FORO REGIONAL I- SANTANA. OITAVO OFÍCIO CIVEL DO FORO REGIONAL I- SANTANA.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033152-63.2016.8.26.0001. A Drª. Simone de Figueiredo
Rocha Soares, Juíza de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP, Faz Saber a SN Comércio e
Distribuição de Livros e Artigos de Papelaria Ltda ME (CNPJ. 07.567.272/0001-17), que Madras Editora Ltda lhe
ajuizou ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, pelo Procedimento Comum, objetivando a condenação da
requerida a pagar a quantia de R$ 68,73, referente ao débito, devidamente corrigida, a partir da data do vencimento
dos respectivos títulos, acrescidos de juros legais, custas processuais e honorários advocatícios na base de 20%
sobre o valor do débito, bem como obrigar a requerida a devolver os 564 livros entregues pela requerente em caráter
de consignação e que permanecem retidos indevidamente, sob pena de ser constituída em mora, autorizando, desde
logo, a requerente, a considerar os bens vendidos a requerida, sendo a requerida obrigada a pagar os valores
estampados nas notas fiscais de consignação, cujo valor remonta a quantia de R$ 12.573,36, e no que tange os
referidos livros, como pedido alternativo, caso os livros não sejam localizados e/ou constados nas dependências físicas
e contabilidade da requerida, a ser verificado mediante perícia contábil, requer que a requerida seja condenada a
pagar os valores dos bens que lhe foram entregues, conforme preços estampados nas respectivas notas fiscais de
consignação, que deverão ser atualizados desde a data das respectivas notas, sem prejuízo de juros de mora de 1%
ao mês e demais cominações legais. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos
alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 05 de setembro de 2018.                                                                  26 e 27 / 09 / 2018.

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1020749-90.2015.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro 
Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Belmiro Lacanna 
Filho, CPF 118.408.028-39, e Patrícia de Fátima Silva, CPF n.º 170.088.058- 61, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
por parte de Luciano Boccia, alegando em síntese: que celebrou com os réus Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel, com 
Transação e Pacto Adjeto de Sua Alienação Fiduciária em Garantia do Autor referente ao imóvel da Rua Vergueiro nº 5.716 Bairro da 
Saúde/SP, que as obrigações contratuais não foram adimplidas pelos réus, especialmente o pagamento dos preços pactuados, ensejando 
a rescisão contratual. O autor postula a rescisão do contrato, reintegração de posse e condenação dos requeridos ao perdimento do sinal, 
pagamento de multas, impostos, taxas associativas e perdas e danos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0003672-56.2013.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Brandini do Amparo, na forma
da Lei, etc.Faz saber a CAMILA SILVA MAGAZINE LTDA ME (CNPJ.13.348.140/0001-05), e CICERO VALDIZIO DA
SILVA (RG.27.540.475-4, CPF.458.994.363-87), que DEL FORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., lhes
ajuizou uma ação de Procedimento Comum objetivando a condenação dos réus ao pagamento da quantia de R$
10.572,53 (dez./2012), a ser atualizado a data do efetivo pagamento, consubstanciado nos cheques nºs 000007,
000009 e 000010, sacados conta o Banco Santander, Ag.4783, C.C.03454-2, emitidos para pagamento de comis-
são de corretagem. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que
será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado por parte de NADA MAIS.          27 e 28 / 09 / 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0026308-43.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Tatiele S. Alves Bar - ME (CNPJ. 11.812.107/0001-50), Edvaldo Soares de Lima
(CPF. 216.482.958-19) e Tatiele Santos Alves (CPF. 316.831.278-97), que o mandado monitório, expedido nos autos
da ação Monitória, ajuizada por Itaú Unibanco S/A, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título
executivo judicial da quantia de R$ 121.463,72 (agosto de 2018). Estando os requeridos em lugar ignorado, foi
deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetuem o pagamento, sob pena de
incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de
penhora e avaliação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 27 de agosto de 2018.                                                                               27 e 28 / 09 / 2018.

5ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 5º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1102150-
43.2017.8.26.0100. O Dr. Marcos Roberto de Souza Bernicchi, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Central da
Capital/SP, Faz Saber a Marino Lamana Júnior (CPF. 947.574.708-78), que Cruz Azul de São Paulo lhe ajuizou ação
de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 13.445,48 (setembro de 2017), referente a
Nota de Serviço n° 320855, oriunda da prestação de atendimento médico/hospitalar. Estando o requerido em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob
pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o requerido será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado. SP, 22/08/
2018.                                                                                                                                         27 e 28 / 09 / 2018.

VARA CÍVEL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP - aça João Mendes

s/nº - 20ª andar - salas nº 2004/2006 - Centro - CEP01501-900 - Fone: 2171-
6150 - São Paulo-SP - E-mail: sp18cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo
de 20 dias - Processo nº 1022452-56.2015.8.26.0100 - O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
CLÁUDIA MARIA PEREIRA RAVACCI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
FERNANDO AZEVEDO GARCIA DIAS (CPF 266.906.468-07), que ICOMON
TECNOLOGIA LTDA. lhe move PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação
no pagamento de R$640,00 (no ajuizamento), a título de danos materiais, e
R$695,88 como lucros cessantes, a serem corr igidas e acrescidas das
cominações legais, referente a danos causados no veículo Fiat Palio placa AVL
9489, em razão da colisão provocada pelo réu na condução da moto Honda XRE
300, placa ESSE 2531. Estando o 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 no silêncio 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 12 de setembro de 2018.

27 e  28/09

Somos Idiomas S.A.
CNPJ/MF nº 03.824.725/0001-92 - NIRE 35.300.449.606

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2018
1. Data, Hora e Local: Realizada em 30/04/2018, às 9 horas, na sede social em SP/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação 
e  presença da totalidade. 3. Deliberações: Inicialmente, cumpre consignar que a acionista Em Assembleia Geral Ordinária: (i) o relatório da 
administração, as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2017, publicados em 17/04/2018 no Diário Oficial 
do Estado/SP e jornal O Dia. (ii) consignar que, uma vez que a Sociedade apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31/12/2017 no 
valor de R$ 9.180.361,75, não haverá deliberação acerca da destinação do lucro líquido, sendo que seu prejuízo será integralmente absorvido 
pela conta de lucros acumulados; (iii) a destinação de parte do montante da conta de lucros acumulados no valor de R$ 8.558.905,00 referente 
à distribuição de dividendos a única sócia Somos Operações Escolares S.A., os quais serão pagos até 31/12/2018; e (iv) que os 
administradores da Sociedade renunciaram ao recebimento de qualquer remuneração em virtude dos cargos exercidos na Sociedade. 
Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) a consignação do recebimento, pela Sociedade, da renúncia apresentada em 29/03/2018 pelo Sr. 
Guilherme Alves Mélega, RG nº 13.022.385-2 (SSP/SP), CPF/MF nº 154.204.718-84, ao cargo de Diretor da Sociedade, eleito na Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28/04/2017 e registrada na JUCESP sob o nº 312.077/17-8, em sessão de 05/07/2017; 
(ii) a alteração do jornal de grande circulação em que a Sociedade realiza as publicações exigidas em lei, do Jornal “O Estado de São Paulo” 
para o Jornal “O Dia - São Paulo”; (iii) a ratificação das publicações das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 
31/12/2017 no Jornal “O Dia São Paulo” e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”; (iv) a retificação do complemento do endereço da filial da 
Sociedade, CNPJ/MF nº 03.824.725/0020-55 e registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE nº 53999802899, em sessão de 
21/02/2018, a qual teve sua abertura aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 2/02/2018, cuja ata foi registrada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 88.833/18-5, em sessão de 21/02/2018, uma vez que, por um lapso, constou o endereço Quadra 
SGAS 912, s/nº, conjunto A, salas 22, 23 e 24, Asa Sul, Brasília/DF, quando o correto seria ter constado o endereço Setor SGAS 912, s/nº, 
conjunto A, parte 22, 23 e 24, Asa Sul, Brasília/DF; (v) a abertura de filial em São José dos Campos/SP, na Rodovia Presidente Dutra, Km 136, 
Bloco 02 Modulo 4, Parte A, Eugenio de Mello, CEP 12247-004, que desenvolverá a atividade de edição de livros, correspondente ao CNAE 
58.11-5-00, a atividade de comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, correspondente ao CNAE 46.47-8-02 e a atividade de 
promoção de vendas, correspondente ao CNAE 73.19-0-02; (vi) a alteração do parágrafo único do artigo 2º do Estatuto Social da Sociedade, 
de modo a refletir as deliberações acima tomadas; e (v) a consolidação do Estatuto Social, o qual passa a vigorar nos termos do Anexo I.  
8. Encerramento: Nada mais havendo a se tratar, foi encerrada esta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, da qual se lavrou a presente 
ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e pela acionista presente. 9. Assinaturas: Mesa: Presidente: Daniel Cordeiro 
Amaral; Secretária: Beatrice Cristina de Athayde Arfelli Meyer. Acionista: Somos Operações Escolares S.A. (p. Daniel Cordeiro Amaral e Thiago 
Conde Tourinho). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 30/04/2018. Mesa: Daniel Cordeiro Amaral - 
Presidente; Beatrice Cristina de Athayde Arfelli Meyer - Secretária. JUCESP/NIRE S/A 3590560736-7 e  JUCESP nº 267.972/18-0 em 
07/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Hidrovias do Brasil S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF 12.648.327/0001-53 - NIRE 35.300.383.982

Edital de Cancelamento e Convocação Assembleia Geral Extraordinária
A Hidrovias do Brasil S.A., sociedade por ações, com sede em SP/SP, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 7º andar, Pinheiros, 
CNPJ/MF nº 12.648.327/0001-53 (“Companhia”) vem pelo presente informar os senhores acionistas do cancelamento 
da Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 17/10/18, às 09 hs, na sede da Companhia, conforme Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal, nas edições dos dias 25 e 26/09/18. 
Ato contínuo, a Companhia vem, pelo presente, nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/1976, conforme alterada (“Lei 
das Sociedades por Ações”), convocar os senhores acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária 
(“Assembleia Geral”) a ser realizada, em primeira convocação, no dia 18/10/18, às 09 hs, na sede da Companhia para 
examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) necessidade de aumento do capital social da Companhia 
no valor em reais equivalente a USD30.000.000,00 que, para fins de referência, deverá ser efetuado de acordo e sujeito 
às condições estabelecidas no Segundo Acordo de Subscrição de Ações da Companhia, celebrado em 23/01/15 pelos 
acionistas da Companhia; (ii) convocação dos membros do Conselho de Administração para que, em reunião, deliberem 
sobre o referido aumento de capital social, no valor equivalente em reais, e a subscrição pelos acionistas de novas ações 
a serem emitidas pela Companhia; (iii) consignar que o Conselho de Administração da Companhia ficará responsável por 
tomar todas as providências necessárias para efetivação do referido aumento de capital; (iv) aditamento ao Plano de Opção 
de Compra de Ações da Companhia; (v) alteração da porcentagem total de diluição prevista no Plano de Opção de Compra 
de Ações da Companhia; (vi) Preço de Exercício aplicável ao Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia 
para o ano de 2018 e 2019; e (vii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a 
implementar as deliberações a serem aprovadas na Assembleia Geral. Consoante o artigo 126 da Lei das Sociedades por 
Ações, apenas as pessoas que comprovarem a qualidade de acionistas ou de representantes de acionistas, na forma da 
legislação aplicável, poderão comparecer e participar da Assembleia Geral. Os documentos relativos às matérias a serem 
discutidas na Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, na página 
eletrônica de Relações com Investidores da Companhia (www.hbsa.com.br/ri) e na página eletrônica da CVM (http://www.
cvm.gov.br), em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e das regulamentações da CVM. São 
Paulo, 27/09/18. Otavio Lopes Castello Branco Neto - Presidente do Conselho de Administração. (27, 28 e 29/09/2018)

Núcleo Engenharia Consultiva S.A.
CNPJ/MF nº 38.894.804/0001-54  –  NIRE 35.300.389.212

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de setembro de 2018
Data e Horário: Realizada aos 03 dias do mês de setembro de 2018, às 10h00min. Local: Sede Social da companhia localizada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Campinas, nº 463, 2º andar, Jardim Paulista, CEP. 01404-000. Mesa: Foi 
aclamado para presidir os trabalhos o Sr. Ricardo Gomes, que convidou a Sra. Sonia Maria Ferreira Gomes para secretariá-lo, 
ficando assim constituída a mesa. Convocação: Dispensada comprovação de convocação prévia pela imprensa, bem como a 
publicação dos avisos que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro 1976, de acordo com o facultado respectivamente 
pelo parágrafo 4º do artigo 124 e pelo parágrafo 4º do artigo 133 da referida Lei. Presença: Acionista representando 100% (cem 
por cento) do Capital Social. Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração do endereço da sede da Companhia. Deliberações: 
Deliberam os acionistas, por unanimidade, alterar o endereço da sede da Companhia que passa da Alameda Campinas, 463 - 
2º andar - Jardim Paulista, CEP 01404-902, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para a Alameda Santos, 1357 - 8º andar, 
Cerqueira César - CEP 01419-908, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como 
nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada 
foi assinada por todos os presentes em livro próprio da companhia, dispensada a transcrição no corpo da mesma para efeito de 
publicação: a) Ricardo Gomes - Presidente; Sonia Maria Ferreira Gomes - Secretária; Núcleo Holding Ltda. (administrador - 
Ricardo Gomes) Acionista. Confere com a original lavrada em livro próprio de Registros das Assembleias Gerais, nas folhas  
29 a 30, na forma da IN DREI nº 38/2017. São Paulo, 03 de setembro de 2018. Mesa: Ricardo Gomes - Presidente da Mesa; Sonia 
Maria Ferreira Gomes - Secretária da Mesa. Visto: Guerino Martinelli Neto - OAB/SP nº 302.631. Testemunhas: 1 - Evaristo 
Santaroza - RG 16.144.533-0 SSP/SP - CPF/MF 027.187.888-60; 2 - Marcio de Oliveira Messias - RG 28.801.784-5 SSP/SP - 
CPF/MF 289.158.158-07. JUCESP sob nº 456.018/18-9, em 21/09/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

RÁPIDO RIBEIRÃO PRETO LTDA.
CNPJ n°. 56.007.859/0001-87 NIRE 35.214.358.983

ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS
(01) DIA, HORA E LOCAL: Às 16h00min do dia 12 de junho de 2018, reuniram-se, ordinariamente, na Avenida Bandeirantes 
nº. 1.300, sala 01, Vila Amélia, Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. (02) CONVOCAÇÃO E QUORUM: 
Dispensada devido à presença da totalidade dos sócios. Presente também o um representante da auditoria externa - RSM – 
Auditores Independentes - Sr. Luiz Claudio Fontes, inscrito no CRC 1RJ - nº 032.470/O-9. (03) MESA: Por ato da maioria dos 
sócios presentes, foi eleito para presidir os trabalhos, Carlos Otávio de Souza Antunes, como Presidente e, como Secretário, 
Amaury de Andrade. (04) ORDEM DO DIA: A seguir, o Presidente da Reunião informou aos sócios que a Reunião se destinava 
a colocar em exame e apreciação dos ali presentes as seguintes deliberações: (04.1) Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social de 2017; (04.2) Aprovar a destinação dos lucros 
referente ao exercício de 2017. (05) DELIBERAÇOES TOMADAS POR UNANIMIDADE: (05.1) Aprovadas sem reservas às 
demonstrações financeiras e o balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31/12/2017, o qual apresenta o lucro líquido 
do exercício no valor de R$ 8.040.309,62 (oito milhões, quarenta mil, trezentos e nove reais e sessenta e dois centavos) e 
ajustes de exercícios anteriores no valor negativo de R$ 1.557.616,75 (um milhão, quinhentos e cinquenta sete mil, seiscentos 
e dezesseis reais e setenta e cinco centavos) em  lucros acumulados,  que acompanhados do Parecer dos Auditores 
Independentes e das Notas Explicativas, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo – Parte Empresarial, págs. 
15/16 e no jornal O DIA SP, pág. 9, ambas publicados no dia 30/05/2018. (05.2) Ratificada a distribuição de lucros durante o 
ano de 2017, no montante de R$ 8.049.896,75 (oito milhões, quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta 
e cinco centavos), remanescendo, em dezembro de 2017, o valor de R$ 2.843.326,45 (dois milhões, oitocentos e quarenta 
e três mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos) na conta de retenção de lucros, até ulterior deliberação 
Nada mais a tratar o presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. Ribeirão Preto/SP, 12 de junho de 2018. 
Amaury de Andrade - Secretário; Carlos Otávio de Souza Antunes - Presidente. Lista de Presença da Reunião dos Sócios 
Quotistas da empresa Rápido Ribeirão Preto realizada em 12/06/2018. Sócios: COSA PARTICIPAÇÕES LTDA. - (Carlos 
Otávio de Souza Antunes); HATAR PARTICIPAÇÕES LTDA. - (Amaury de Andrade e Rafael Antunes de Andrade); JCA - 
HOLDING TRANSPORTES, LOGISTICA E MOBILIDADE LTDA. - (Gustavo Nader Damião Rodrigues e Luís Baleeiro Costa 
Lima). Jucesp nº 314.745/18-0 em 04/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Estamos apresentando o balanço patrimonial em 30 de junho de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado do exercício, das mutações do patrimônio 
líquido e dos � uxos de caixa para o exercício � ndo naquela data da INSOLO AGROINDUSTRIAL S/A e Empresas Con troladas (consolidado). São Paulo, 03 de outubro de 2018. A Diretoria.

Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2018 e de 2017 (Em milhares de Reais)

 Controladora Consolidado
Ativo  Nota 30/06/18 30/06/17 30/06/18 30/06/17
Circulante.....................................................   4 61 238.612 69.485
 Caixa e equivalentes de caixa ............  5 4 61 37.843 18.778
 Contas a receber de clientes ..............  6 - - 34.579 424
 Estoques ....................................................  7 - - 157.713 46.368
 Impostos a recuperar ............................  8 - - 3.818 2.837
 Instrumentos � nanceiros derivativos  4 - - 1.478 75
 Despesas antecipadas ..........................   - - 2.204 743
 Outros ativos circulantes .....................   - - 977 260
Não circulante............................................   584.459 529.787 702.140 717.606
 Realizável a longo prazo ..................   355 3.050 47.675 49.733
 Impostos a recuperar ............................  8 355 3.030 47.490 49.690
 Partes relacionadas ...............................  10 - 20 - 20
 Outros ativos não circulantes ............   - - 185 23
 Propriedade para investimento ........  12 - - 53.878 -
 Investimentos ..........................................  11 584.104 526.737 - -
 Imobilizado ..............................................  13 - - 600.587 667.873
Total do ativo .............................................   584.463 529.848 940.752 787.091

  Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido  Nota 30/06/18 30/06/17 30/06/18 30/06/17
Circulante.....................................................   18.194 16.534 243.424 144.420
 Fornecedores ...........................................   27 25 13.985 25.050
 Empréstimos e � nanciamentos ........  14 - - 98.747 87.949
 Adiantamento de clientes ..................  17 - - 114.784 18.965
 Obrigações � scais e trabalhistas ......   - 1.505 7.093 5.688
 Partes relacionadas ...............................  10 13.907 12.791 - -
 Parcelamento de obrigações � scais ..  16 4.260 2.213 4.260 2.213
 Credores por aquisição de terras .....  15 - - 4.555 4.555
Não circulante............................................   - 1.844 131.059 131.201
 Empréstimos e � nanciamentos ........  14 - - 116.053 115.389
 Credores por aquisição de terras .....  15 - - 9.165 9.165
 Impostos diferidos .................................  9 - - 5.669 4.631
 Parcelamento de
  obrigações � scais.................................  16 - 1.844 - 1.844
 Provisão para perdas
  com processos judiciais.....................  18 - - 172 172
Patrimônio líquido ..................................  19 566.269 511.470 566.269 511.470
 Capital social ............................................   166.449 166.449 166.449 166.449
 Reserva de capital ..................................   489.868 489.868 489.868 489.868
 Ajuste de avaliação patrimonial .......   146.120 146.120 146.120 146.120
 Prejuízos acumulados ..........................   (236.168) (290.967) (236.168) (290.967)
Total do passivo e 
 do patrimônio líquido .........................   584.463 529.848 940.752 787.091
 Receitas � nanceiras ...............................  23 2.553 1 10.204 18.716
 Despesas � nanceiras.............................  23 (2.396) (19.961) (47.297) (59.897)
    157 (19.960) (37.093) (41.181)
Lucro (prejuízo) antes dos impostos  57.470 30.918 57.450 (12.494)
Imposto de renda e 
 contribuição social - correntes ............  9e (2.671) - (2.671) -
Imposto de renda e 
 contribuição social - diferidos .............  9 - 1.088 20 44.500
Lucro líquido do exercício ...................   54.799 32.006 54.799 32.006
Lucro líquido por ação
 do capital social � nal ...........................   0,09 0,05 0,09 0,05

Demonstrações dos � uxos de caixa - Método indireto Exercícios � ndos
em 30 de junho de 2018 e de 2017 (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das Controladora Consolidado
atividades operacionais  30/06/18 30/06/17 30/06/18 30/06/17
 Lucro líquido do exercício ..................................  54.799 32.006 54.799 32.006
 Ajustados por:
 Depreciação e amortização ................................  - - 20.072 24.564
 Valor residual de ativos imobilizados vendidos - - 302 1.824
 Juros provisionados ..............................................  - - 18.233 24.363
 Valor justos dos estoques biológicos .............  - - (63.437) 32
 Equivalência patrimonial ....................................  (57.367) (50.777) - -
 Provisão para perdas em processos judiciais  - (298) - (298)
 Variação cambial sobre 
  empréstimos e � nanciamentos ......................  - - 8.353 1.832
 Imposto de renda diferido ..................................  - (1.088) 1.038 (44.500)
   (2.568) (20.157) 39.360 39.823
Variações nos ativos e passivos
 Contas a receber de clientes ..............................  - - (34.155) 6.218
 Estoques ....................................................................  - - (47.908) (1.524)
 Impostos a recuperar ............................................  2.675 2 1.219 (3.159)
 Demais contas a receber .....................................  - 27 (3.743) (258)
 Fornecedores ...........................................................  2 18 (11.065) 19.149
 Credores por aquisição de terras .....................  - - - (363)
 Adiantamento de clientes ..................................  - - 95.819 15.950
 Parcelamento de obrigações � scais ................  (1.302) 17.936 203 18.721
 Empréstimos e � nanciamentos pagos - juros - - (16.438) (12.369)
 Demais contas do passivo ..................................  - 1.504 1.405 (451)
   1.375 19.487 (14.663) 41.914
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas 
 atividades operacionais .....................................  (1.193) (670) 24.697 81.737
Fluxos de caixa das atividades de investimento
 Aquisições de ativo imobilizado.......................  - - (6.966) (1.005)
 Adiantamentos para futuros 
  aumentos de capital ...........................................  - (126.899) - -
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento ..............................  - (126.899) (6.966) (1.005)
Fluxos de caixa das atividades de � nanciamentos
 Empréstimos recebidos de 
  (concedidos a) partes relacionadas ..............  20 127.591 20 (20)
 Empréstimos tomados de partes relacionadas 1.116 - - -
 Captação de empréstimos e � nanciamentos - - 175.521 73.828
 Empréstimos e � nanciamentos pagos - principal - - (174.207) (202.636)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de � nanciamentos .........................  1.136 127.591 1.334 (128.828)
(Redução) aumento do 
 caixa e equivalentes de caixa ..........................  (57) 22 19.065 (48.096)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 61 39 18.778 66.874
Caixa e equivalentes de caixa no � nal do exercício 4 61 37.843 18.778
   (57) 22 19.065 (48.096)

Flavio Shuiti Inoue - Diretor Presidente

Ineu Alberto Schoenberger Junior - Diretor

Maurício Diácoli - Contador CRC 1SP129562/O-5

 Controladora Consolidado
   Nota 30/06/18 30/06/17 30/06/18 30/06/17
Receita operacional líquida ................  20a - - 125.741 158.867
Ganho (perda) valor justo 
 estoques biológicos .............................  20b - - 63.437 (32)
(-) Custo dos produtos vendidos ......  21 - - (84.686) (123.958)
Lucro bruto .................................................   - - 104.492 34.877
(Despesas) receitas operacionais
 Vendas .......................................................   - - (91) (67)
 Administrativas e gerais ......................  22a - (23) (16.162) (10.272)
 Outras (despesas) receitas operacionais 22b (54) 124 6.304 4.149
 Equivalência patrimonial ....................  11 57.367 50.777 - -
Lucro antes das receitas (despesas)
 � nanceiras e impostos ........................   57.313 50.878 94.543 28.687

Demonstrações do resultado Exercícios � ndos
em 30 de junho de 2018 e de 2017 (Em milhares de Reais)

Insolo Agroindustrial S.A.
CNPJ nº 08.956.819/0001-39 www.insolo.com.br

 Controladora Consolidado
  30/06/2018 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2017
Lucro líquido do exercício ....................................................................................  54.799 32.006 54.799 32.006
Outros resultados abrangentes .............................................................................  - - - -
Resultado abrangente ............................................................................................  54.799 32.006 54.799 32.006
Lucro líquido por ação do capital social � nal ..............................................  0,09 0,05 0,09 0,05

 Reserva de capital Ajuste de
   Capital Ágio na subscrição avaliação Prejuízos
  Nota social de ações patrimonial acumulados Total
Em 1° de julho de 2016 .....................................................................................................   166.449 489.868 107.037 (322.973) 440.381
Re� exo do ajuste de avaliação patrimonial em 31 de janeiro de 2017
da controlada Ipê Agroindustrial Ltda...........................................................................  1.3 b - - 39.083 - 39.083
Lucro líquido do exercício ..................................................................................................   - - - 32.006 32.006
Em 30 de junho de 2017 ..................................................................................................   166.449 489.868 146.120 (290.967) 511.470
Lucro líquido do exercício ..................................................................................................   - - - 54.799 54.799
Em 30 de junho de 2018 ..................................................................................................   166.449 489.868 146.120 (236.168) 566.269

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios � ndos em 30 de junho de 2018 e de 2017 (Em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios � ndos em 30 de junho de 2018 e de 2017 (Em milhares de Reais)

R18 | EV. E INT. ATIVOS EM LEILÕES JUDICIAIS & EXTRAJUDICIAIS, através do Leiloeiro oficial contratado
SAMI RAICHER – JUCESP.930, com endereço comercial na Rua Padre João Manuel, 222 – Sala 108 Jardim
Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária CENTER JABAQUARA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ nº. 67.146.498/0001-76, com sede nesta
Capital, na Alameda Jauaperi, nº 299, Moema, CEP: 04523-010, nos termos do Instrumento Particular de
Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros
Pactos, datado de 03/12/2015, no qual figura como fiduciante KERAXWEB SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO
E INTERNET LTDA., com sede em São Paulo/SP, na Rua Vergueiro, 2.045, cj. 1107, Paraíso, CNPJ nº
11.045.926/0001-10, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo presencial nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo
27 e parágrafos, no dia 08/10/2018 às 10h30min, no escritório do leiloeiro sito á Rua Padre João Manuel, 222
– Sala 108 Jardim Paulista, São Paulo/SP em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior à R$
514.430,70 (quatrocentos e catorze mil e quatrocentos e trinta reais e setenta centavos) o imóvel abaixo
descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, constituído por IMÓVEL:
Escritório nº 318, localizado no 3º pavimento do Bloco B, integrante do “GREEN WORK BOULLEVARD
JABAQUARA”, situado na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2.937, no 42º Subdistrito –
Jabaquara, contendo a área privativa de 36,350m2 e área comum de 47,009m2, com a área total de 83,359m2,
correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,22625%, no terreno condominial matriculado sob nº 173.341, com
direito a uma vaga na garagem coletiva, para estacionamento de um veículo de passeio, de forma indeterminada.
Convenção de Condomínio registrada sob nº 12.659, no Livro 3 – Auxiliar desta Serventia. OBSERVAÇÃO:
IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA
LEI nº 9.514/97; Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 09/10/2018 às
10h30min, no mesmo local, a realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$
421.900,98 (quatrocentos e vinte e um mil e novecentos reais e noventa e oito centavos) e, neste será aceito
o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior a somatória do valor da dívida reajustada até
aquela data, acrescidas das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas
condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação
da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio
vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou
igual o estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o
bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado
de conservação que se encontra. O interessado deverá efetuar o pagamento do arremate à vista e, a comissão
do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor do arremate à vista no ato do leilão. A total responsabilidade
deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado
o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao
que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº.
22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3578-1318
ou e-mail do Leiloeiro: raicher@gmail.com. 27/09, 01 e 05/10

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1025567-25.2014.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Contratos Bancários Requerente: HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo Requerido :Eduardo
Rogério Machado EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025567-25.2014.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
RAPHAEL AUGUSTO CUNHA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EDUARDO ROGERIO MACHADO,
CPF 099.203.638-04 que foi ajuizada Ação de Procedimento Comum pelo HSBC BANK BRASIL S/A -
BANCO MÚLTIPLO, objetivando a procedência da ação e a condenação do Réu ao pagamento de R$ 38.808,28,
atualizado até 12/06/2014, referente ao contrato para empréstimo pessoal, registrado sob Proposta nº.
225.051429-9 e Contrato nº. 3010064098535I, solicitando a liberação a seu favor, do valor de R$ 51.680,88,
valor esse a ser devidamente atualizado até o pagamento, acrescidos de juros, demais cominações contratuais,
custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se o Réu em lugar ignorado e incerto foi
determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de revelia, gerando a presunção de veracidade dos
fatos afirmados na inicial, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de julho
de 2018. 26 e 27/09

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. PROC. Nº 0199491-62.2012.8.26.0100
(583.00.2012.199491). O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível - Foro
Central/SP, na forma da Lei, etc... FAZ SABER ao ESTEVO YUFAN LIN - ME, CNPJ 00.023.126/0001-81,
na pessoa do seu representante legal, ELIANE SHIO LU WU LIN, CPF 175.184.208-08 e ESTEVO YOFAN
LIN, CPF 253.130.758-37 que o HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO lhes ajuizou Ação de
Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 26.165,46, atualizado até 06/09/2012, referente ao
Contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 8890612070, firmado em 17/10/2011. Estando os executados em
lugar ignorado e incerto, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, da penhora que recaiu sobre a parte ideal
pertencente aos executados, sobre o Apartamento nº 52, do Edifício Savelli, sito na Rua Domingos de Moraes,
236, nesta Capital, registrado sob Matrícula nº 10.472, e um local indeterminado para guarda de um carro de
passeio de tamanho médio, na garagem no subsolo do citado Edifício Savelli, objeto da matrícula nº 25.137,
todos perante o 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, ficam também intimados da penhora os
condôminos: ANDREIA SHIAO YEN WU,CPF 175.184.308-43; FENIX SHAO TEI WU, CPF 295.610.058-
08 e JULIO ZAN YI WU, CPF, 302.011.778-03; a CITAÇÃO dos réus para que em 03 dias, paguem 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-lhes nesse prazo, reconhecendo o
crédito dos exequentes, 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, os executados
serão considerados revéis, sendo-lhes nomeado curador especial. Será presente edital, por extrato, publicado
na forma da lei 26 e 27/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005558-07.2013.8.26.0704 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de
Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER FAZ SABER ao PLANETA ICE COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO DE SORVETES E ALIMENTOS LTDA - ME, CNPJ 02.797.095/0001/41 na pessoa do seu
representante legal, SUELI SANCHES ALARCON OLIVEIRA, CPF 070.587.028-61 e VALDIR DE OLIVEIRA
MELO, CPF 136.430.828-27 que foi ajuizada Ação de Procedimento Comum pelo HSBC BANK BRASIL S/
A - BANCO MÚLTIPLO, objetivando a procedência da ação e a condenação dos Réus ao pagamento de R$
33.577,26, referente ao contrato de Giro Fácil nºs 03370752310 e 033070774518, atualizados até 16/08/2013,
valor esse a ser devidamente atualizado até o pagamento, acrescidos de juros, demais cominações contratuais,
custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se os Réus em lugar ignorado e incerto foi
determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, contestem a ação, sob pena de revelia, gerando a presunção de veracidade dos
fatos afirmados na inicial, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
publicado na forma da lei. N NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de setembro
de 2018. 26 e 27/09

E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que
se encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m)
o recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m)
NOTIFICADO(S) o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos
autorizados na forma do 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 EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. Fica(m)
cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de
26/09/2018 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: 2.0238.3505784-4 - SED: 30708/2018 - CREDOR: EMGEA -
AGENTE: PROVINCIA
DEVEDOR(ES): CHIBUZOR THEODORE NWAIKE, NIGERIANO, CASADO
PELO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, CERTIDÃO DE
CASAMENTO EXTRAÍDA DO TERMO Nº 57, LIVRO B-AUXILIAR 05, FLS.
186, EXPEDIDA EM 29 DE MAIO DE 1995, PELO CARTÓRIO DE REGISTRO
CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 19º SUBDISTRITO PERDIZES,
ADVOGADO/EMPRESÁRIO, CPF: 074.087.248-69, RG: RNE V-003.787-4 e
para ciência de seu cônjuge ANA PAULA RIBEIRO ALVES NWAIKE, Imóvel
sito à: RUA CORINTO, Nº 543, AP 65, 6º ANDAR DO EDIFÍCIO SORBONNE,
BLOCO B, DO CONJUNTO RESIDENCIAL PAÇO DAS UNIVERSIDADES, NO
13º SUBDISTRITO BUTANTÃ - SÃO PAULO/SP.Cabendo-lhe uma vaga em
lugar indeterminado, individual e sujeito a colocação por manobrista no
estacionamento coletivo, localizado parte no 1º e parte no 2º subsolo do
conjunto.

São Paulo, 26/09/2018.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Agente Fiduciário

26, 27 e 28/09/2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 200 DIAS. PROCESSO Nº 1001027-07.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a M7R Importação, Exportação, Comércio e Distribuição Ltda (CNPJ. 08.008.046/0001-69),
Michele Alves Moreira  (CPF. 317.744.198-74) e Richardnel Heber de Oliveira (CPF. 146.927.398-51), que Banco
Santander Brasil S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 94.840,54 (março de 2014),
representada pela Cédula de Crédito Bancário n° 0574130049311000173. 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, afixado e publicado.     27 e 28 / 09 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002897-72.2014.8.26.0008. O MM. Juiz 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 STATION COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME, CNPJ 08.175.698/0001-98, que lhe foi proposta uma
ação de Monitória por parte de Itaú Unibanco S/A., bem como em face de Roberto José de Souza Júnior, objetivando
a cobrança da quantia de R$ 97.519,32 (fevereiro de 2014), decorrente da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo
n° 13004032510, cuja atual numeração é 30981-183439462. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta 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 edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 31 de agosto de 2018.                                                                     27 e 28 / 09 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO. 4ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL V SÃO MIGUEL PAULISTA. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015825-55.2014.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional
V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr. Mário Daccache, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLAZAN
COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELE, CNPJ 07.456.518/0001-83 e FLÂMULA MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 12.861.022/000125, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de SPEEDY CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA, para cobrança do valor de R$
1.904,00(nov/2014), decorrente de duplicatas inadimplidas pelos executados. Encontrando-se os executados em
lugar incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 dias, paguem a
dívida atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito ou apresente embargos em 15 dias. No prazo
para embargos, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de
honorários de advogado, o executado poderá requerer autorização do Juízo para pagar o restante do débito em
até 6 parcelas mensais, corrigidas e acrescidas de juros de 1% ao mês (art. 916 do CPCl). Indeferida a proposta,
seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do CPC). O não
pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não
pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos. A opção pelo parcelamento
importa renúncia ao direito de opor embargos. 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 21 de agosto de 2018.                                 27 e 28 / 09 / 2018.

7ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro/SP. 7º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1020931-
74.2018.8.26.0002. A Dra. Adriana Borges de Carvalho, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP,
Faz Saber a Wesley Jean Araújo da Silva (CPF. 033.198.690-60), que Movida Locação de Veículos S/A lhe ajuizou ação de
Indenização por Danos Materiais, de Procedimento Comum, figurando como corréu RAFAEL CORREA DA SILVA, objetivando que
a presente ação seja julgada integralmente procedente, para condenar o requerido ao pagamento dos danos materiais, que
totalizam R$ 12.602,00, o qual deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios desde a data do acidente entre
o veículo marca Citröen, C4 Picasso, placa ELG 0412, de propriedade do requerido, com o veículo marca Hyundai, modelo HB20,
placa PYQ 3945, de propriedade da requerente, bem como ao pagamento das demais cominações legais. Estando o requerido
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena
de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.                         27 e 28 / 09 / 2018.

Biocare Comércio e Importação de Implantes Ltda.
CNPJ/MF nº 11.220.877/0001-04

REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 10/09/2018
Sediada na Rua Clélia, nº 1387, Vila Romana, na Cidade de São Paulo/SP. CEP 05042-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 
11.220.877/0001-04, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP sob o NIRE 35.223.533.016, vem a público divulgar 
que foi deliberada na Reunião de Sócios realizada em 10/09/2018 a redução parcial do capital social em R$ 1.100.000,00 (um milhão 
e cem mil reais), com o cancelamento de 1.100.000 (um milhão e cem mil) quotas em razão da não efetivação da operação de cessão 
de créditos do Banco Caixa Econômica Federal por inadimplemento do Cedente. Sócios: Alexandre Cardoso Janner e Bruno Nunes Vieira.

Bepay Instituição de Pagamento S.A. - CNPJ/MF nº 24.313.102/0001-25  - NIRE 35.300.489.420
Assembleia Geral Ordinária

Data, Horário e Local: Em 27.04.2018, 13hs, na sede social da Bepay Instituição de Pagamento S.A. (“Companhia”), 
Barueri, São Paulo/SP, Alameda Rio Negro, 585, 1º andar, conjunto 13, Edifício Jaçari, Bloco A, Alphaville, CEP: 06454-000. 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, ten-
do em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se verifi ca pelas assinaturas no Livro de 
Presença de Acionistas. Composição da Mesa: Presidente: Paulo Renato Della Volpe; Secretário: Eduardo Kisahleitner. 
Ordem do Dia e Deliberações: As matérias da Ordem do Dia da AGO foram colocadas em votação. Pela unanimi-
dade de votos dos acionistas presentes, representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, e sem reser-
vas, foram tomadas as seguintes deliberações: 1. Registrar que a ata que se refere à presentes Assembleias será lavrada 
na forma de sumário e publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o § 1º do Artigo 130 
da Lei nº 6.404/76. 2. Aprovar, depois de examinados e discutidos, o Relatório de Administração e as Demonstrações Fi-
nanceiras e Contábeis da Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017. 3. Deixar de eleger 
os membros do Conselho Fiscal por não ter sido formulado o pedido de que trata o Artigo 161, § 2º da Lei nº 6.404/76. 
4. Manter a remuneração mensal global dos administradores nos mesmos valores, conforme estabelecido na AGO da 
Companhia, realizada em 30.05.2016, ou seja, em R$24.000,00. Encerramento: Nada mais a tratar, foram encerrados 
os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos 
os presentes. Barueri, 27.04.2018. Assinaturas: Paulo Renato Della Volpe - Presidente da Assembleia; Eduardo Kisah-
leitner - Secretário da Assembleia; Acionistas: Maximizar Empreendimentos e Participações Ltda (p. Paulo Re-
nato Della Volpe e Eduardo Kisahleitner) e 2CA Participações Ltda (p. Carlos Augusto Leite Netto e Carlos André 
Branco Guimarães). Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. Eduardo Kisahleitner - Se-
cretário. JUCESP nº 443.067/18-1 em 20.09.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CBLA Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 15.308.280/0001-77 - NIRE 35.300.444.868

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: 05/09/2018, às 10h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença 

de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: restou aprovada pela unanimidade dos 

acionistas a prorrogação para o dia 03/03/2019, do prazo para integralização do aumento do capital, no valor de R$ 13.850.000,00, aprovado por 

meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04/06/2018, com a ata arquivada na JUCESP sob nº 313.217/18-0, em sessão de 

02/07/2018. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente; e 

Rodrigo Avila Sarti - Secretário. Acionistas: Breof Fundo de Investimento em Participações por VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda. 

por Rodrigo Lacombe Abbud e Rodrigo Avila Sarti; e Breof Partners Ltda. por Rodrigo Lacombe Abbud e Rodrigo Avila Sarti. JUCESP nº 

442.218/18-7 em 20/09/2018. Flávia R. Britto Gonçalves. Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007728-66.2014.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira França, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) REMAC S.A TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, CNPJ 75.324.905/0019-45, que Fundo de
Recuperação de Ativos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado lhe ajuizou ação de
Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 359.245,47 (maio de 2014), referente ao saldo
devedor da Proposta de Abertura de Conta Corrente. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como
verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de setembro de 2018.                                         27 e 28 / 09 / 2018.

EXPRESSO DO SUL S/A
CNPJ/MF N. º 04.080.646/0001-87 - NIRE N.º 35.3.0044213-0

Ata da Assembleia Geral Ordinária
1. DATA, HORA e LOCAL: Às 09h00 min. do dia 30 de maio de 2018, na sede social da sociedade, na Rua Nilton Coelho de Andrade, 
755 – Vila Maria, São Paulo/SP. 2. CONVOCAÇÃO e PRESENÇA: Dispensada, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, face à 
presença dos acionistas da Companhia, detentores da totalidade do capital social, e um representante da auditoria externa - RSM – 
Auditores Independentes - Sr. Luiz Claudio Fontes, inscrito no CRC 1RJ - nº 032.470/O-9. 3. QUORUM: Totalidade dos acionistas que 
representam o capital social, conforme se verifica do registro e assinaturas constantes do Livro de presença de acionistas. 4. MESA: 
Antônio José Lubanco da Cruz - Presidente. Cezar Augusto Menezes Vasconcellos – Secretário. 5. PUBLICAÇÕES: Os documentos 
referidos no Art. 133 da Lei 10.303/01, relativos às Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2017, foram publicados 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 20/21 – Parte Empresarial, e no Jornal Gazeta do Estado de São Paulo, na página 
B2, ambas do dia 19 de maio de 2018. 6. ORDEM DO DIA: 6.1) Exame, discussão e votação dos Relatórios da Administração, 
Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017; 6.2) 
Destinação dos lucros acumulados apresentados no exercício de 2017; 6.3) Eleição da diretoria 7. DELIBERAÇÕES ADOTADAS 
POR UNANIMIDADE: Primeiro – Aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, 
relativos ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2017, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e das Notas 
Explicativas, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no caderno Empresarial, nas páginas 20 e 21, e no Jornal Gazeta 
de São Paulo, na página B2, ambas no dia 19 de maio de 2018; Segundo – Aprovado o resultado do exercício o qual apresentou 
um lucro líquido no montante de R$ 3.440.747,87 (três milhões, quatrocentos e quarenta mil, setecentos e quarenta e sete reais e 
oitenta e sete centavos) e os ajustes de exercícios anteriores em lucros acumulados no montante de R$ 3.137.018,92 (três milhões, 
cento e trinta e sete mil, dezoito reais e noventa e dois centavos) ; Terceiro - Aprovada e ratificada a distribuição dos lucros em 
2017, no montante de R$ 2.316.585,06 (dois milhões, trezentos e dezesseis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e seis centavos); 
Quarto - Aprovado o montante de R$ 6.730.002,07 (seis milhões, setecentos e trinta mil, dois reais e sete centavos) em Reservas 
de Lucros, sendo R$ 295.478,71 (duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos) 
como reserva legal e R$ 6.434.523,36 (seis milhões, quatrocentos e trina e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e seis 
centavos) como reserva de retenção de lucros, na data de 31.12.2017, até ulterior destinação a ser determinada pelos acionistas; 
Quinto: Foram reeleitos para os cargos de diretor sem designação, os Srs. Cezar Augusto Menezes Vasconcellos, brasileiro, casado 
com comunhão parcial de bens, Administrador de Empresas, identidade nº. 04.766.021-2, expedida em 06/11/1998, pelo IFP – RJ, 
inscrito no CPF sob o nº. 583.340.177-15 e Antônio José Lubanco da Cruz, brasileiro, casado pelo regime de comunhão de bens, 
empresário, portador da cédula de identidade RG n. 820.978 e inscrito no CPF/MF sob n. 231.416.137-04, residente e domiciliado 
na Rua Dr. João Batista Soares Faria, n. 113 – apto. 211 – CEP 02403-050, Santana, na cidade de São Paulo – SP, com prazo de 
mandato até 30/04/2021, e remuneração global no montante de R$ 23.160,00 (vinte e três mil e cento e sessenta reais) por ano, 
cabendo a cada diretor a importância de R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais) mensais. A diretoria declara que abre mão 
de receber honorários. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a Assembleia, sendo a presente ata que, depois 
de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo/SP, 30 de maio de 2018. Mesa: Antônio José Lubanco da 
Cruz – Presidente; Cezar Augusto Menezes Vasconcellos – Secretário. Antônio José Lubanco da Cruz - Presidente; Cezar Augusto 
Menezes Vasconcellos - Secretário. Jucesp nº 386.810/18-5 em 08/08/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Lista de Presença dos Acionistas - Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 30 de maio de 2018.

Rua e nº, Cidade e Estado) do Acionista
Ações Ordinárias 

Nominativas
Nº

de Votos
Percen-
tual (%)

Cezar Augusto Menezes Vasconcellos, inscrito no CPF sob o nº. 
583.340.177-15, residente e domiciliado na Travessa São Vicente de Paula, 32, 
Aptº 1001, Icaraí, CEP 24.210-570, Niterói – RJ 6.802.550 6.802.550 45,05
Antonio José Lubanco da Cruz, CPF/MF 231.416.137-04, domiciliado na DR. 
João Batista Soares Faria, nº 113 – apto. 211 – CEP 02403-050, – Santana, 
São Paulo/SP. 6.802.550 6.802.550 45,05
Carlos Otávio de Souza Antunes, inscrito no CPF/MF 278.214.717-04, 
domiciliado na Rua Carlos Seidl, 1080 – Caju, Rio de Janeiro/RJ. 377.670 377.670 2,51
Marcelo Garcia Antunes, domiciliado à Rua Carlos Seidl, 1080 – Caju, Rio de 
Janeiro/RJ e Inscrito no MF sob o CPF nº. 056.774.697-69. 184.890 184.890 1,22
Renato Garcia Antunes, domiciliado à Rua Carlos Seidl, 1080 – Caju, Rio de 
Janeiro/RJ e Inscrito no MF sob o CPF nº. 054.719.387-47. 184.890 184.890 1,22
Amaury de Andrade, inscrito no CPF/MF 107.933.997-34, domiciliado na Rua 
Carlos Seidl, 1080 – Caju, Rio de Janeiro/RJ. 747.450 747.450 4,95
TOTAL 15.100.000 15.100.000 100,00

Declaramos estar conforme a original 
Antonio José Lubanco da Cruz - Presidente; Cezar Augusto Menezes Vasconcellos  - Secretário

TERMO DE POSSE DE DIRETOR(ES), CONFORME ATA DE ASSEMBLÉIA ORDINARIA DO DIA 30 DE MAIO DE 2018. 
O(s) Diretor(es) eleito(s) declara(m) e o(s) Diretor(es) já investido(s) no(s) seu(s) cargo(s) renova(m) seu(s) voto(s) de 
lealdade e que, sob as penas da lei, não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, podendo, assim, exercer(em) a atividade mercantil e 
o cargo de administração de sociedades comerciais. Antônio José Lubanco da Cruz - (Diretor sem designação); César 
Augusto Menezes Vasconcellos - (Diretor sem designação).

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  25/
09/18, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1E5BB -  CONTRATO: 802750893442-2 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 0275-5 VILA PRUDENTE

ENDERECO DO IMÓVEL:RUA JUÇARAL, Nº 331, PARTE DO LOTE 07, QUADRA 29,
VILA XV DE NOVEMBRO, DISTRITO DE ITAQUERA - SAO PAULO/SP

DOUGLAS BRAVO MARTIN, BRASILEIRO(A), POLICIAL MILITAR, CPF: 11634601840,
CI:19.274.399-5 SSP/SP, DIVORCIADO(A)  e cônjuge, se casado(a) estiver

BANCO BONSUCESSO S/A
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA  ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

25 - 26 - 27/09/2018

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0004685-
93.2018.8.26.0010 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos
à Execução Exeqüente: Condomínio Edifício Plaza Mayor Ipiranga Executado: Soon Chang Hong e outro
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004685-93.2018.8.26.0010 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina
Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SOON CHANG HONG, CPF 094.178.418-
58, e YOO HEE GEON, CPF 218.502.228-86, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PLAZA MAYOR IPIRANGA. Encontrando-se os réus em
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague a quantia de R$8.969,28, 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 os executados, 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 18
de setembro de 2018. 27 e 28/09

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1083846-64.2015.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Sumário - Despesas Condominiais Requerente: Condomínio do Edifício The World Executive Flat Requerido:
Edcar Locação de Bens S/C Ltda EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1083846-
64.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Tom Alexandre Brandão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDCAR LOCAÇÃO DE BENS S/C
LTDA, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Condomínio do Edifício The World
Executive Flat, para receber a quantia de R$ 11.612,79, referente ao não pagamento das despesas condominiais
da unidade autônoma nº 1.611, matricula nº 142.489, localizada no 6º andar ou 10º pavimento do Edifício The
World Executive Flat, situado na Rua Gomes de Carvalho nº 1.005, no 28º Subdistrito do Jardim paulista São
Paulo-SP. Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, contestem o feito. Não sendo contestada a
ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado
e publicado na forma da lei. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de setembro de 2018. 27 e 28/09

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1067155-09.2014.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Sumário - Inadimplemento Requerente: HOSPITAL SANTA VIRGÍNIA Requerido: EVERTON PAGLIARINI
DE CARVALHO e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1067155-
09.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EVERTON PAGLIARINI DE CARVALHO
e CELIO LOPES DE OLIVEIRA que CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE
CALVÁRIO por sua filial HOSPITAL SANTA VIRGÍNIA lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, para
receber a quantia de R$ 3.509,09, no qual a requerente prestou atendimento médico hospitalar ao primeiro
requerido, por ocasião de sua internação no nosocômio por ela mantido nos dias 24/04/2011 e 25/04/2011
Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta
e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, os
réus serão considerados reveís, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14
de setembro de 2018. 27 e 28/09

Suleibra Administradora e Comercial S.A.
CNPJ/MF nº 60.105.145/0001-89 / NIRE 35.300.178.131

Ata da Assembleia Geral Ordinária - Realizada em 16/04/2018
Data, Hora e Local: 16/04/2018, 13h30, em segunda chamada, na sede social da Suleibra Administradora e Comercial 
S.A., situada na Cidade de São Paulo. Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu, como Presidente, a Sra. Maria Sylvia 
Rennó Oliveira Suleiman Carvalho e, como Secretário, o Sr. Dr. Henrique Carvalho de Oliveira. Presença: Acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. 
Os acionistas Abdo Carim Suleiman Júnior e Elaine Rennó de Oliveira Suleiman, estavam representados pelo Dr. Rafael Villac 
Vicente de Carvalho. Convocação: Realizada através de convocação por correspondência eletrônica e física tendo havido a 
ciência inequívoca ou aceite de todos os acionistas conforme retorno, devidamente estipulado que a realização dar-se-ia em 
sua sede, no dia 16/04/2018, às 13h00, em primeira convocação, havendo quórum, ou às 13h30 do mesmo dia, em segunda 
convocação com qualquer número de pessoas presentes, Ordem do Dia: (1) Distribuição de Lucros e Dividendos; (2) Eleição 
da Presidência e Vice-Presidência; (3) Aprovação de Contas; (4) Aprovação da Contratação de Auditoria Independente para 
a companhmia e suas empresas coligadas. Deliberações: Aberta a Assembleia, foi colocado para discussão e deliberação:  
(1) Distribuição de Lucros e Dividendos: aprovado, por unanimidade, a continuidade da distribuição nos moldes que vem sendo 

pela acionista Walkyria Rennó de Oliveira Suleiman, que viessem, de forma digital, por correspondência eletrônica, os 
contratos de alugueis do imóvel situado na Avenida Giovanni Gronchi, 7020 nesta Capital, assim como seus reajustes 
acontecidos desde o primeiro contrato; em seguida, solicitado pelo Acionista Nilo Carim Suleiman, que viessem, também, 
todos e quaisquer aditivos contratuais havidos neste mesmo período. (2) Eleição da Presidência e Vice-Presidência: Foram 
apresentados como candidatos, como chapa 1 (um) os Senhores Abdo Carim Suleiman Júnior, brasileiro, RG 5.527.408-0 
SSP/SP, CPF 011.134.468-97, residente e domiciliado em São Paulo/SP, para Presidente, e Elaine Rennó de Oliveira Suleman, 
brasileira, RG 4.544.161 SSP/SP, CPF 012.560.358-40, residente e domiciliada em São Paulo/SP, como Vice-Presidente e, 
também, como chapa 2 (dois) os nomes Maria Sylvia Rennó de Oliveira Suleiman Carvalho, brasileira, RG 9.331.026-2 SSP/
SP, CPF 083.955.208-40, residente e domiciliada em Barretos/SP, para Presidente, e Nilo Carim Suleiman, brasileiro, OAB/SP 
99.914, RG 5.527.410-9 SSP/SP, CPF 021.801.498-83, residente e domiciliada em Cotia/SP, para Vice-Presidente. Iniciada 
a votação a chapa 1 teve dois votos, de Abdo Carim Suleiman Júnior e Elaine Rennó de Oliveira Suleman. Abstenção de 
votar neste item do acionista Walkyria Rennó de Oliveira Suleiman. Os demais acionistas votaram na chapa 2, Enio Carim 
Suleiman, Maria da Graça de Oliveira Suleiman, Ria Sylvia Rennó Oliveira Suleiman Carvalho e Nilo Carim Suleiman.  
Sendo reeleita e reconduzida para nova gestão os mesmos e atuais Acionistas Presidente Maria Sylvia Rennó de Oliveira 
Suleiman Carvalho e Vice-Presidente Nilo Carim Suleiman, cujo mandado se fundará em 3 (três) anos, ou seja, 30/04/2021 
(artigo 6 do Contrato Social de 20/03/2000). A declaração de desimpedimento dos diretores ao reeleitos encontra-se arquivados 

da CVM 367, de 26/05/2002, conforme alteradas. (3) : aprovadas por unanimidade.  
(4) Aprovação da Contratação de Auditoria Independente para a companhia e suas empresas coligadas: por consenso, item 

(132 da Lei S.A.) e será, se assim decidir a maioria, 
objeto de chamada Extraordinária juntamente com outros assuntos de interesse através de chamada por mensagem 
eletrônica a todos. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária, 
da qual se lavrou a presente Ata, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada Mesa: Maria Sylvia Rennó de Oliveira 
Suleiman Carvalho e Henrique Carvalho de Oliveira. Acionistas: Walkyria Rennó de Oliveira Suleiman, Abdo Carim 
Suleiman Júnior, Elaine Rennó de Oliveira Suleiman, Enio Carim Suleiman, Maria da Graço R. de O. Suleiman,  
Nilo Carim Suleiman e Maria Sylvia R. O. Suleiman Carvalho. JUCESP nº 440.093/18-1, em 17/09/2018, Flávia R.  
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0010153-52.2011.8.26.0020 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Rescisão / Resolução Requerente: Comunidade Religiosa João XXIII Requerido: Vera Lucia
Ferreira Silvio e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010153-52.2011.8.26.0020
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). Flavia Bezerra Tone Xavier, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VERA LUCIA FERREIRA
SILVIO, Brasileiro, CPF 657.415.958-04, e ORDALINA MARCELINO SILVIO, CPF 337.488.558-69, que lhes
foi proposta uma ação de Rescisão Contratual pelo Procedimento Comum por parte de Comunidade Religiosa
João XXIII, alegando que foi firmado com as corrés Contrato de Concessão Onerosa de Jazigo n° 12.072,
outorgando-se o direito de uso do jazigo nº 1256, quadra VII/2, deixando as mesmas de quitar as taxas de
manutenção e administração do Cemitério Morumby. Encontrando-se as rés em lugar incerto e não sabido,
foi determinada CITAÇÃO das mesmas, 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 defesa. Não sendo
contestada a ação, as rés serão consideradas revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 31 de agosto de 2018. 27 e 28/09

E D I T A L Processo nº: 1111087-42.2017.8.26.0100 Classe – Assunto: Procedimento Comum - Rescisão /
Resolução Requerente: Comunidade Religiosa João Xxiii Requerido: Jervis de Padua Faria Vistos. Tendo
em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização do requerida, defiro a citação
editalícia requerida às fls. 135/136, servindo a presente decisão como edital. Este juízo FAZ SABER a Jervis
de Padua Faria, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de Rescisão Contratual
por Comunidade Religiosa João Xxiii, alegando em síntese: o réu deixou de pagar os valores pactuados em
contrato de cessão onerosa de jazigo, motivo pelo qual postulou a resolução do pacto. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Recolha a parte autora as custas referentes a
publicação no DJE, no valor de R$ 136,00, providenciando, no mais, a publicação do edital em jornais de
grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de vinte dias. Intimem-se. São Paulo, 5 de setembro
de 2018. 27 e 28/09

16ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP. Edital de Citação - Prazo 20 dias - Proc. 0121625-75.2012.8.26.0100.
O Dr. Leandro de Paula Martins Constant, Juiz de Direito da 16ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber
a JADER BEZERRA XAVIER, inscrita no CPF sob o nº 232.276.303-97, que BANCO INDUSTRIAL E
COMERCIAL S/A atual razão social CCB BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) MÚLTIPLO
S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, contra SEEBLA SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EMÍLIO BAUMGART LTDA e outros, para cobrança de R$ 199.500,62, (atualizada até 28/02/2012), referente
à Cédula de Crédito Bancário nº 1156319, emitida em 12.09.2011, no valor de R$ 150.000, que deveria ser
paga, com vencimento final em 10.01.2012. Encontrando-se o executado em lugar ignorado, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que pague no prazo de 03 dias, a fluir após dos 20 dias supra, pague o
débito, devidamente atualizado, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para garantia
da presente ação, inclusive de que poderá oferecer embargos em 15 dias, sob pena de presumirem-se aceitos
como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.  Ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado
curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 25 setembro de 2018.

26 e 27/09

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0057300-97.2012.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 02ª Vara 
Cível, do Foro Regional I  Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Cinthia Elias de Almeida, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a(o) Essel Serviços e Planejamento Especializados Ltda., CNPJ/MF. 11.860.835/0001-38, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum por parte de Brasil Distressed Consultoria Empresarial Ltda., objetivando o recebimento da 
quantia de R$ 221.553,57 (setembro/2014) através da cessão de credito de setembro/2014, acrescido de juros, correção 
monetária, custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de Agosto de 2018.  

Edital para conhecimento de terceiros, Expedido nos autos de Interdição de A. T. F., REQUERIDO POR A. R. T. F. - PROCESSO 
Nº 1008067-44.2015.8.26.0152. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Civel, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Carlos Alexandre Aiba Aguemi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, nos autos de INTERDIÇÃO requerido(a) por A. R. T. F. em face de A. T. F ., por sentença deste Juízo datada de 
08/06/2018, foi nomeado(a) A. R. T. F., brasileiro(a), casado(a), empresário(a), portador(a) do RG nº 9.747.528 -2, CPF 
277.115.478-11, residente e domiciliado(a) na Rua Eugênio Soares, 333, Jardim Algarve, Cotia -SP, CEP 06715-130, para o 
cargo de CURADOR(A) de A. T. F., brasileiro(a), solteiro(a), nascido(a) aos 27/06/1991 em São Paulo -SP, filho(a) de M. F. R. e 
A. R. T. F., residente à Rua Eugênio Soares, 333, Jardim Algarve, Cotia -SP, CEP 06715-130, por ser portador(a) de Retardo 
Mental (CID 10: F70-F79). E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém futuramente venha alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 28 de agosto de 2018.  

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1015267-12.2017.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Porto Mendes, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Carlos Pompeu de Silva Padaria EIRELI, CNPJ 
24.532.366/0001-70, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Richard Saigh Industria e Comércio S/A, visando 
o recebimento da quantia de R$3.892,57 (Três mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos) - Atualizada até Agosto/2018, 
representada pela Duplicata nº 380687, no valor de R$ 1.171,25, emitida em 30/08/2016 e pela Duplicata nº 383049, no valor de  R$ 1.171,25, emitida 
em 13/09/2016. Encontrando-se o Executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 
(três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância reclamada. Prazo para Embargos: 15 
(quinze) dias úteis. Neste prazo, reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, i nclusive custas e 
honorários, os Executados poderão requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 
ao mês. Não sendo localizado os Executados e decorrido o prazo deste, lhe será nomeado curador especial. Será o presente edit al, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 13 de agosto de 2018.  

Edital de citação  Prazo de 20 dias. Processo nº 0007095-11.2010.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro 
Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. Faz saber a Marlon Gonçalves, RG 
20.765.401, CPF 106.940.748-88, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Colégio Nossa Senhora 
de Fátima Ltda., alegando em síntese a cobrança do débito relativo ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida, referente às 
mensalidades em atraso dos serviços educacionais prestados a filha do executado, no valor de R$ 1.515,87 (maio/2010). Encontrando-se 
o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, 
pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o  crédito 
do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, poderá o executado requerer o 
pagamento restante em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, na forma do artigo 
745-A, do CPC. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de março de 
2018.  


