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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos todos os associados devidamente quites com suas
obrigações estatutárias, para participarem da Assembleia Geral do
“Instituto Marcelinho Carioca”, á realizar-se no dia 18 de Dezembro
de 2018 ás 18:30 horas em primeira chamada e ás 19:00 horas em
segunda e última chamada na Av. Celso de Azevedo Marques nº 33 –
Móoca - São Paulo/SP, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia:- 1-) Prestação de contas dos exercícios anteriores; 2-
) Adequação Estatutária; 3-) Alteração do endereço da sede do Instituto;
4-) Demais assuntos de interesse do Instituto. São Paulo, 04 de
Dezembro de 2018. Marcelo Pereira Surcin – Presidente.     06, 07 e 10/12

FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE KYOKUSHIN OYAMA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Membros do Conselho da Federação Paulista de Karate
Kyokushin Oyama, convocados para participarem da REUNIÃO
ORDINÁRIA que será realizada em 09 de Dezembro de 2018, às
17h30, na Sede da Federação, situada a Avenida Liberdade, 1086,
reunião essa que não havendo número legal na primeira chamada, será
realizada com qualquer número, na segunda chamada, trinta minutos
depois,ou seja, às 18h, para tratar do seguinte assunto:  1- eleição da
Diretoria Executiva.Mogi das Cruzes,01 de novembro de 2018. Marcos
Paulo Tavares Furlan               06 e 07/12

Edital de Citação - Prazo 20 dias - Processo 1034120-58.2014.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
ALBERTO GIBIN VILLELA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Eletronet Eletro Eletrônicos
e Informática Ltda, CNPJ 05.577.909/0001-20, na pessoa de seu representante legal e a
Vagner Andrade do Nascimento, CPF 057.783.813-01, que Banco Santander (Brasil) S/
A, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 83.931,35 (17.04.2014),
acrescidos de juros e correção monetária, referente ao saldo devedor da Cédula de
Crédito Bancário Cheque Empresa Plus Pessoa Jurídica, referente a concessão de
crédito junto a conta corrente nº 13000310-2 (Operação nº 07291300031020000173), bem
como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando os requeridos
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, paguem o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de
5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que os tornarão isentos das custas ou
embarguem, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-
se verdadeiros os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso
IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de novembro de 2018.            B 06 e 07/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0102256-28.2008.8.26.0006
O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado
de São Paulo, Dr. José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SILAS
FABIAN MENDES, RG 13.365.816, CPF 039.989.948-07, que lhe foi proposta uma ação
de Procedimento Sumário por parte de Condomínio Residencial Ágata, objetivando a
condenação do réu ao pagamento da importância de R$ 2.439,53 (dois mil, quatrocentos
e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), em fevereiro de 2008, em razão do
inadimplemento das obrigações relativas ao pagamento das contribuições condominiais
do apartamento 23, localizado no 2º pavimento do bloco 6, integrante do condomínio
requerente, referentes aos meses de fevereiro de 2007 a fevereiro de 2008, acrescida de
juros de mora de 1% ao mês, mais as que se venceram no curso do processo, acrescidas
de multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária, a partir dos
respectivos vencimentos, além das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de setembro de 2018.

  B 06 e 07/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1044154-95.2014.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
E.P.F.O. DE ARAUJO COMÉRCIO DE ROUPAS - ME, CNPJ 09.419.000/0001- 03, na
pessoa de seu representante legal e a ERIC PABLO FRANCO OLIVEIRA DE ARAUJO,
CPF 302.295.088-80, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação Execução de
Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 34.197,45 (junho/2013), referente ao saldo devedor
da Cédula de Crédito Bancário-Empréstimo Capital de Giro - nº 0033475330000000810
(4753000000810300170). Estando os executados 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 aos
executados 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 06 e 07/12

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

17º SUBDISTRITO BELA VISTA
OFICIAL - FLÁVIA BENITO TEIXEIRA

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

BRUNO MOLINA TURRA, SOLTEIRO, LINGUISTA, NASCIDO EM SÃO
PAULO - SP, NO DIA 27/04/1983, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ROBERTO CARLOS TOSIN TURRA E DE
VÉRA LUCIA MOLINA TURRA. LUCAS ARAUJO PESTANA, SOLTEIRO,
ANALISTA, NASCIDO EM SÃO VICENTE - SP, NO DIA 20/02/1990,
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE SERGIO
PESTANA E DE VERA LUCIA ARAUJO PESTANA.

COOPERATIVA PRÓ-MORADIA DOS JORNALISTAS 
CNPJ/MF Nº 64.101.017/0001-18 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Cooperativa Pró-Moradia dos Jornalistas, CNPJ 64.101.017/0001-18, FAZ SABER 
que:  
 

1. Os ex-associados abaixo listados estão sendo procurados e não estão sendo 
localizados;  
2. Os mencionados ex-associados possuem créditos pela sua participação na 
Cooperativa para     serem recebidos, proporcionais aos resultados obtidos da 
Cooperativa;  
3. A Cooperativa está iniciando procedimento de liquidação aprovada em 
assembleia, portanto, os créditos precisam ser retirados pelos ex-associados.  

 
Tem o presente edital o objetivo de CONVOCAR os ex-associados da Cooperativa Pró-
Moradia dos Jornalistas, CNPJ 64.101.017/0001-18, abaixo listados, para que, no prazo 
de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da última publicação do presente edital, 
compareçam ou entrem em contato com a administração pelos telefones 11-5505-
8948/90418, ou por email administração@multiativa.com.br, ou pessoalmente na Rua 
Barão do Triunfo, 375, sala. 112, São Paulo, Capital, CEP 04602-000, munidos de 
documentos pessoais para assinarem o Termo de Acordo de Devolução e receberem os 
seus créditos, conforme o critério já definido em assembleia. Segue a lista: ALDA 
LÚCIA AMARAL AYRES - ALVARO WEISSEHEIMER CARNEIRO - ANA CÂNDIDA J. 
VESPUCCI  - ANTONIO CARLOS COSTA - ANTONIO CARLOS MATOS DOS SANTOS 
- CARLOS FREDERICO O. S. CARVALHO - CEZAR ARLINDO J. LOFIEGO - ELCIO 
JOSÉ SANTANA - GUSTAVO VLADIMIR ROSENBERG REGIS - JOSÉ ANTONIO 
CARVALHO GOES - JOSÉ LUCENA DA CRUZ - JUSSARA C. COELHO - LUIZ 
FERNANDO TAVARES BEUGGER - MARCIA SASSO - MARCOS AURELIO PEREIRA 
PESSOA - MARIA FERNANDA A. G. LOPES - MARIA STELLA GALVÃO SANTOS - 
PASCOAL GERALDO CONTI MAIMONE - RICARDO NASCIMENTO - ALIPIO E. VIANA 
FREYRE - ANAY O DOS ANJOS - CEZAR DE BARROS BELLA JUNIOR - GUSTAVO 
VLADIMIR ROSEMBERG REGIS - ALDA LUCIA AMARAL AYRES - DJALMA 
D.WELFFORT OLIVEIRA 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1031112-34.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a IN BRINDES PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI ME, CNPJ sob nº 20.247.154/0001-
90, que NEW EMOTION ENTERTAINMENT PRODUTORA DE EVENTOS LTDA lhe ajuizou uma ação de PROCE-
DIMENTO COMUM, objetivando a inexigibilidade da Duplicata Mercantil por Indicação nº 00000571/B, no valor de
R$ 6.968,75, eis que não houve relação jurídica entre as partes que justificasse a emissão do referido titulo, bem
como a condenação da ré em danos morais a serem arbitrados em Sentença, além do pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios. Concedida a tutela antecipada para sustar os efeitos do protesto do título
nº 00000571/B junto ao 4º Tabelionato de Protesto de Letras e Títulos desta capital, e, estando a ré em lugar
ignorado, expede-se edital, para que, em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, apresente resposta. No caso de revelia,
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de novembro de 2018.

7ª Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro/SP. 7º Oficio Cível. Edital de Citação – Prazo 20 dias. Proc.
1010003-61.2018.8.26.0100. A Dra. Cláudia Carneiro Calbucci Renaux, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do
Foro II – Santo Amaro/SP. FAZ SABER a Fabiana Arruda Torres, CPF 274.098.048-58, que Gp Tecnologia
Em Segurança Ltda, lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, para a cobrança de R$.6.615,07 (janeiro/
2018), oriunda de prestação de serviços. Estando a ré em lugar ignorado, pelo presente edital, fica citada para
em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, contestar a ação, sob pena de revelia (caso em que será nomeado
curador especial), nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o edital, afixado e publicado, na forma da Lei.

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo 1005677-26.2016.8.26.0004. A Dra. Lucia Helena Bocchi
Faibicher, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber
a José Robson Coringa Bezerra RG: 1.049.968 e CPF: 597.906.794-91, que Sindicato dos Permissionários
em Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo SINCAESP CNPJ: 62.707.278/0001-
50 ajuizou Ação Regressiva de Danos Materiais, Procedimento Comum, objetivando o recebimento da quantia
de R$ 239.849,32 (Maio/2016), referente ao prejuízo suportado pela requerente em decorrência do acordo
celebrado com a patrona contratada à época que exerceu a função de Diretor Presidente da requerente.
Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra,
conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação,
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da Lei. São Paulo. 05 e 06/12

Fazenda Roseira Eta
Empreendimentos Imobiliários CPE S.A.

CNPJ/MF Nº 09.656.309/0001-09 - NIRE 35.300.357.990
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os acionistas da Companhia convocados para a As-
sembleia Geral Extraordinária a se realizar em 14/12/2018, 
às 09h30, em 1ª convocação, e às 10h00, em 2ª convoca-
ção, na sede na Rua Hungria, nº 1.400, 3º andar, Conjunto 
nº 31, Parte, Jardim Europa, São Paulo/SP, para discutir e 
deliberar a respeito das matérias que compõem a Ordem do 
Dia: (i) Eleição do Sr. Vinícius Ottone Mastrorosa para ocu-
par o cargo de Diretor Presidente; (ii) Reeleição do Sr. Pedro 
Lodovici para ocupar o cargo de Diretor sem designação es-
pecífica; (iii) renovação do prazo de vigência do mandato; 
(iv) definição da remuneração dos membros da Diretoria. 
Informações Gerais: encontram-se à disposição dos acio-
nistas, na sede da Companhia, os documentos relacionados 
às deliberações constantes da Ordem do Dia acima. São 
Paulo, 03.12.2018.Vinícius Ottone Mastrorosa - Diretor

Fazenda Roseira Beta
Empreendimentos Imobiliários CPE S.A. 

CNPJ nº 09.631.900/0001-01 - NIRE 35.300.357.116
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os acionistas da Companhia convocados para a As-
sembleia Geral Extraordinária a se realizar em 14/12/2018, 
às 08h30, em 1ª convocação, e às 09h00, em 2ª convoca-
ção, na sede na Rua Hungria, nº 1.400, 3º andar, Conjunto 
nº 31, Parte, Jardim Europa, São Paulo/SP, para discutir e 
deliberar a respeito das matérias que compõem a Ordem do 
Dia: (i) Eleição do Sr. Vinícius Ottone Mastrorosa para ocu-
par o cargo de Diretor Presidente; (ii) Reeleição do Sr. Pedro 
Lodovici para ocupar o cargo de Diretor sem designação es-
pecífica; (iii) renovação do prazo de vigência do mandato; 
(iv) definição da remuneração dos membros da Diretoria. 
Informações Gerais: encontram-se à disposição dos acio-
nistas, na sede da Companhia, os documentos relacionados 
às deliberações constantes da Ordem do Dia acima. São 
Paulo, 03.12.2018. Vinícius Ottone Mastrorosa - Diretor

Fazenda Roseira Epsilon
Empreendimentos Imobiliários CPE S.A. 
CNPJ/MF Nº 09.656.296/0001-78 - NIRE 35.300.357.965

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da Companhia convocados para a As-
sembleia Geral Extraordinária a se realizar em 14/12/2018, 
às 09h00, em 1ª convocação, e às 09h30, em 2ª convoca-
ção, na sede na Rua Hungria, nº 1.400, 3º andar, Conjun-
to nº 31, Parte, Jardim Europa, São Paulo/SP, para discutir e 
deliberar a respeito das matérias que compõem a Ordem do 
Dia: (i) Eleição do Sr. Vinícius Ottone Mastrorosa para ocu-
par o cargo de Diretor Presidente; (ii) Reeleição do Sr. Pe-
dro Lodovici para ocupar o cargo de Diretor sem designação 
específica; (iii) renovação do prazo de vigência do manda-
to; (iv) definição da remuneração dos membros da Direto-
ria. Informações Gerais: encontram-se à disposição dos 
acionistas, na sede da Companhia, os documentos relacio-
nados às deliberações constantes da Ordem do Dia acima. 
São Paulo, 03.12.2018. Vinícius Ottone Mastrorosa - Diretor

Fazenda Roseira Gamma 
Empreendimentos Imobiliários CPE S.A.

CNPJ nº 09.631.827/0001-78 - NIRE 35.300.357.078
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os acionistas da Companhia convocados para a As-
sembleia Geral Extraordinária a se realizar em 14/12/2018, 
às 10h00, em 1ª convocação, e às 10h30, em 2ª convoca-
ção, na sede na Rua Hungria, nº 1.400, 3º andar, Conjun-
to nº 31, Parte, Jardim Europa, São Paulo/SP, para discutir e 
deliberar a respeito das matérias que compõem a Ordem do 
Dia: (i) Eleição do Sr. Vinícius Ottone Mastrorosa para ocu-
par o cargo de Diretor Presidente; (ii) Reeleição do Sr. Pe-
dro Lodovici para ocupar o cargo de Diretor sem designação 
específica; (iii) renovação do prazo de vigência do manda-
to; (iv) definição da remuneração dos membros da Diretoria. 
Informações Gerais: encontram-se à disposição dos acio-
nistas, na sede da Companhia, os documentos relaciona-
dos às deliberações constantes da Ordem do Dia acima. São 
Paulo, 03.12.2018. Vinícius Ottone Mastrorosa - Diretor

Fazenda Roseira Zeta
Empreendimentos Imobiliários CPE S.A.

CNPJ/MF Nº 09.631.906/0001-89 - NIRE 35.300.357.086
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os acionistas da Companhia convocados para a As-
sembleia Geral Extraordinária a se realizar em 
14/12/2018, às 11h00, em 1ª convocação, e às 11h30, em 
2ª convocação, na sede na Rua Hungria, nº 1.400, 3º an-
dar, Conjunto nº 31, Parte, Jardim Europa, São Paulo/SP, 
para discutir e deliberar a respeito das matérias que com-
põem a Ordem do Dia: (i) Eleição do Sr. Vinícius Ottone 
Mastrorosa para ocupar o cargo de Diretor Presidente; (ii) 
Reeleição do Sr. Pedro Lodovici para ocupar o cargo de Di-
retor sem designação específica; (iii) renovação do prazo 
de vigência do mandato; (iv) definição da remuneração 
dos membros da Diretoria. Informações Gerais: encon-
tram-se à disposição dos acionistas, na sede da Compa-
nhia, os documentos relacionados às deliberações cons-
tantes da Ordem do Dia acima. São Paulo, 03.12.2018. Vi-
nícius Ottone Mastrorosa - Diretor

Fazenda Roseira Kappa
Empreendimentos Imobiliários CPE S.A.
CNPJ/MF Nº 09.631.911/0001-91 - NIRE 35.300.357.094

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da Companhia convocados para a As-
sembleia Geral Extraordinária a se realizar em 
14/12/2018, às 10h30, em 1ª convocação, e às 11h00, em 
2ª convocação, na sede na Rua Hungria, nº 1.400, 3º an-
dar, Conjunto nº 31, Parte, Jardim Europa, São Paulo/SP, 
para discutir e deliberar a respeito das matérias que com-
põem a Ordem do Dia: (i) Eleição do Sr. Vinícius Ottone 
Mastrorosa para ocupar o cargo de Diretor Presidente; (ii) 
Reeleição do Sr. Pedro Lodovici para ocupar o cargo de Di-
retor sem designação específica; (iii) renovação do prazo 
de vigência do mandato; (iv) definição da remuneração 
dos membros da Diretoria. Informações Gerais: encon-
tram-se à disposição dos acionistas, na sede da Compa-
nhia, os documentos relacionados às deliberações cons-
tantes da Ordem do Dia acima. São Paulo, 03.12.2018. Vi-
nícius Ottone Mastrorosa - Diretor

3ª Vara da Família e das Sucessões, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo
Processo: 1004682-76.2017.8.26.0004 - Tutela e Curatela - Nomeação Requerente: Cleuza Maria Bontempo
Requerido: Odilon Bontempo Filho Juíza de Direito: DRA. VIRGÍNIA MARIA SAMPAIO TRUFFI VISTOS.
Ante o exposto decreto a interdição de ODILON BONTEMPO FILHO, declarando-o incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil abaixo indicados, na forma dos artigos 4º, inciso III, 1.767, inciso I e artigo
1.772, todos do Código Civil, nomeando curadora a Sra. CLEUZA MARIA BONTEMPO, considerando-se
compromissada, independentemente de assinatura de termo. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente
feito com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. Ficam, aqui, estipuladas as
restrições impostas ao requerido: “Há restrição total para atos de vida negocial e patrimonial, como fazer
empréstimos, conciliar, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado. O quadro descrito é
irreversível” Deixo de determinar a especialização de hipoteca legal, considerando que, apesar do interditando
possuir bens imóveis e usufruir de benefício previdenciário, a renda alcançada, presumivelmente, é absorvida
totalmente com sua manutenção. Ademais a curatela já acarretará razoáveis ônus de guarda, sustento e
orientação. Em obediência ao disposto no artigo 755, do Código de Processo Civil e artigo 9, inciso III do
Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se pela imprensa local por duas (02) vezes
e pelo órgão oficial por uma vez , com intervalos de (10) dez dias. ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO
EDITAL, publicado o dispositivo dela pelo órgão oficial por uma vez e pela imprensa local duas vezes (02, com
intervalo de dez dias. 06 e 16/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002974-80.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Anderson Suzuki, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABILANDA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 56.939.309/0001-04, que por este
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Banco Bradesco S/A. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague
a quantia de 179.106,48, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de outubro de 2018. 06 e 07 / 12 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007427-49.2017.8.26.0003. 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 Persifilm Importação e Exportação Ltda (CNPJ. 01.024.339/0001- 90), que a ação de Cobrança
c/c Entrega de Coisa, de Procedimento Comum, ajuizada por Blu Logistics Brasil Transportes Internacionais Ltda, foi
julgada procedente, condenando-a a devolver os dois contêineres n°s SUDU1790193 e SUDU7597005, especificado
na petição inicial ou deposite o importe de R$ 36.532,09 (julho de 2017). Estando a requerida em lugar ignorado,
foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue a devolução ou 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. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523
do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma
da lei.                                                                                                                                      06 e 07 / 12 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003205-80.2015.8.26.0006. O MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr. Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ IRANILDO DE FREITAS, Brasileiro, Separado judicialmente, Empresário, CPF
030.731.694-74, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco
S/A, objetivando em síntese, o pagamento pelo exequente do débito no valor de R$ 24.673,56 (vinte e quatro mil,
seiscentos e setenta e três reais e cinquenta  e seis centavos), contraídos através de Cédula de Crédito Bancário
na Modalidade - Empréstimo Pessoal nº 362837741-8, instrumento celebrado entre as partes em 04 de novembro
de 2014. 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 21 de agosto de 2018.                                             06 e 07 / 12 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004984-59.2018.8.26.0008. 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 WEVERTON MOTA GARCIA, CPF. 426.403.818-90, que Eni da Silva Ruiz Mendes Modas ME
lhe ajuizou ação Monitória para cobrança da quantia de R$6.000,00 representada pelo cheque 000034, Ag. 7451,
Conta 07419-4, Banco Itaú S/A, cujo valor atualizado é R$ 12.970,98 (abril/2018). Estando o requerido em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando
isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701
do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos
os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do
artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de novembro de 2018.                                          06 e 07 / 12 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014815-68.2017.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Manssur Filho, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a DISTRIBUIDORA KV DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (CNPJ. 12.664.384/0001-26), e
a JOSÉ KLEBER LEANDRO DE SOUSA (CPF. 356.010.208-17), que Alca Foods Ltda lhes ajuizou ação Monitória para
cobrança da Duplicata n° 25076/1, vencida em 12/12/2012, no valor de R$3.016,00, a cujo valor da causa foi
atribuído o valor de R$ 6.932,94 (outubro/2017). Estando os requeridos em lugar ignorado foi deferida a citação por
edital para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito (ficando isentos de custas processuais),
acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereçam
embargos monitórios, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de
novembro de 2018.                                                                                                               06 e 07 / 12 / 2018.

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017304-30.2016.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Nilza Naomi Miyashita (CPF. 022.776.258-41) e NNMED Representação e Distribuidora de Materiais
e Equipamentos Médicos Ltda ME (CNPJ. 17.113.530/0001-49), que Newton Morais Serviços Médicos Ltda - ME lhes ajuizou ação
Monitória, para cobrança da quantia de R$ 15.897,87 (setembro de 2016), decorrente dos cheques  n° 00099, 00100, 00170,
00240, 00083, 00265, 00252, 00253, 00266, 00254, 00267, 00297, 00256, 00268, 00255, 00298 e 00299, ambos da agência
0548, conta 119470, do Banco Bradesco S/A. Estando as requeridas em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito (ficando isentas de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereçam embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial
em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente, afixado e publicado.                                       06 e 07 / 12 / 2018.

7ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro/SP. 7º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1035403-
80.2018.8.26.0002. A Dra. Adriana Borges de Carvalho, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/
SP, Faz Saber a Aline Cristina de Araújo (CPF. 057.279.024-44), que Condomínio Residencial Horto do Ypê Life lhe ajuizou
ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 3.834,16 (julho de 2018), decorrente das cotas condominiais do apartamento
n° 604 do bloco 02, matrícula imobiliária de n° 366.587, do Condomínio Residencial Horto do Ypê Life, localizado na Rua
Antônio Ambuba, n° 712, Parque Munhoz, CEP 05782-370, São Paulo - SP. 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.                                                                                     06 e 07 / 12 / 2018.

Somos Operações Escolares S.A. - CNPJ/MF nº 26.083.507/0001-40 - NIRE 35.300.494.997 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada 
em 13/10/2018 - 1. Data, Hora e Local: Em 13/10/2018, às 09h, na sede da Somos Operações Escolares S.A. (“Companhia”), na Avenida das 
Nações Unidas, 7221, 3º andar, setor C, Pinheiros, CEP 05425-902, em São Paulo/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, 
nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando 
a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Mario Ghio Junior; Secretário: Carlos Alberto Bolina Lazar. 4. Deliberações: 
Preliminarmente, os acionistas aprovaram por unanimidade que a presente ata seja lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo Artigo 
130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. Após examinada e discutida as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: (i) Tomar conhecimento sobre a renúncia dos Srs. Fernando Shayer, RG nº 22.218.916-2 
SSP/SP, CPF/MF nº 066.182.178-14, Daniel Cordeiro Amaral, RG nº 4.172.313-2 DGPC/GO, CPF/MF nº 999.496.871-87, Thiago Conde Tourinho, 
RG nº 0856447226 (SSP/BA), CPF/MF nº 828.428.175-91, Bruno Gebara Stephano, RG nº 26.443.485-1 (SSP/SP), CPF/MF nº 334.056.528-71, 
e Eduardo José de Freitas Adrião, RG nº 27.241.297 (SSP/SP), CPF/MF nº 281.814.948-73, todos com endereço comercial em São Paulo/SP, na 
Avenida das Nações Unidas, nº 7221, 1º andar, Pinheiros, CEP 05425-902, do cargo de Diretores da Companhia, conforme Termos de Renúncia 

relação a toda e qualquer obrigação e/ou direito decorrente do exercício do cargo de administração da Companhia, para nada mais reclamarem da 
Companhia, seja a que título for, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo, renunciando expressamente, a todo e qualquer direito presente e super-
veniente relativo aos atos de gestão praticados por eles no exercício de suas funções. (ii) Aprovar a eleição para o cargo de diretor sem designação 

Mario Ghio Junior, RG nº 21.135.759-5 SSP/SP, CPF/MF nº 127.225.868-86; (ii) Carlos Alberto Bolina Lazar, 
RG nº 25.678.341-X SSP/SP, CPF/MF nº 266.616.878-60; e (iii) Roberto Afonso Valério Neto, RG nº 23.805.138-9, CPF/MF nº 210.436.968-14, 
todos com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Paulista, 1.106, 10º andar, Cerqueira César, CEP 01310-914. Os diretores ora eleitos 
tomam posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse transcritos no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Compa-
nhia. Os Diretores nomeados são, desde já, empossados em seus respectivos cargos e investidos de todos os poderes necessários à administração 
da Companhia pelo prazo de mandato de 02 anos, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia. Os Diretores eleitos 
declaram, sob as penas da lei, que: (a) aceitam a indicação ao cargo; (b) não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de 
sociedades empresárias e; (c) não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a 
economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos 
do artigo 147, §1º da Lei das Sociedades por Ações. 5. Encerramento: Formalidades legais. Mesa: Presidente: Mario Ghio Junior; Secretário: Carlos 
Alberto Bolina Lazar - Secretário. Acionista
lavrada no livro próprio. SP, 13/10/2018. JUCESP nº 511.728/18-9 em 29/10/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Somos Idiomas S.A. - CNPJ/MF nº 03.824.725/0001-92 - NIRE 35.300.449.606 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
13/10/2018. Data, Hora e Local: Em 13/10/2018, às 11h10, na sede da Somos Idiomas S.A. (“Companhia”), na Avenida das Nações Unidas, 
7.221, 2º andar, Setor C, Pinheiros, CEP 05425-902, São Paulo/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 
124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social 
da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Mario Ghio Junior; Secretário: Carlos Alberto Bolina Lazar. 4. Deliberações: Preliminarmente, os acionistas 
aprovaram por unanimidade que a presente ata seja lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por 
Ações. Após examinada e discutida as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas: (i) Tomar conhecimento sobre a renúncia dos Srs. (i) Daniel Cordeiro Amaral, RG nº 4.172.313-2 DGPC/GO, CPF/MF nº 999.496.871-87; 
(ii) Fernando Shayer, RG nº 22.218.916-2 (SSP/SP), CPF/MF nº 066.182.178-14; (iii) Glaucia Ettori da Leva, RG nº 8.461.958 SSP/SP, CPF/MF nº 
037.903.198-13, e (iv) Lucia Dini Pereira, RG nº 32.143.531-X SSP/SP, CPF/MF nº 311.142.218-64, todos com endereço comercial em São Paulo/SP, 
na Avenida das Nações Unidas, nº 7221, 1º andar, Pinheiros, CEP 05425-902, do cargo de Diretores da Companhia, conforme Termos de Renúncia 

relação a toda e qualquer obrigação e/ou direito decorrente do exercício do cargo de administração da Companhia, para nada mais reclamarem da 
Companhia, seja a que título for, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo, renunciando expressamente, a todo e qualquer direito presente e super-
veniente relativo aos atos de gestão praticados por eles no exercício de suas funções. (ii) Aprovar a eleição para o cargo de diretor sem designação 

Mario Ghio Junior, RG nº 21.135.759-5 SSP/SP, CPF/MF nº 127.225.868-86; (ii) Carlos Alberto Bolina Lazar, 
RG n. 25.678.341-X SSP/SP, CPF/MF nº 266.616.878-60; e (iii) Roberto Afonso Valério Neto, RG nº 23.805.138-9, CPF/MF nº 210.436.968-14, todos 
com endereço comercial  em São Paulo/SP, na Avenida Paulista, 1.106, 10º andar, Cerqueira César, CEP 01310-914. Os diretores ora eleitos tomam 
posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse transcritos no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia. Os 
Diretores nomeados são, desde já, empossados em seus respectivos cargos e investidos de todos os poderes necessários à administração da 
Companhia pelo prazo de mandato de 02 anos, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia. Os Diretores eleitos declaram, 
sob as penas da lei, que: (a) aceitam a indicação ao cargo; (b) não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades 
empresárias e; (c) não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, 
a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do artigo 147, §1º 
da Lei das Sociedades por Ações. 5. Encerramento: Formalidades legais. Mesa: Presidente: Mario Ghio Junior; Secretário: Carlos Alberto Bolina 
Lazar. Acionista
próprio. SP,13/10/2018. JUCESP nº 523.435/18-6 em 07/11/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Somos Sistemas de Ensino S.A. - CNPJ/MF nº 49.323.314/0001-14 - NIRE 35.300.389.379 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 
11/10/2018 - 1. Data, Hora e Local: Em 11/10/2018, às 19h50, na sede da Somos Sistemas de Ensino S.A. (“Companhia”), na Rodovia Presidente 
Dutra, km 136, bloco 03, módulo 01, Eugênio de Mello, CEP 12247-004, em São José dos Campos/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas represen-
tando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Mario Ghio Junior; Secretário: Carlos Alberto Bolina Lazar. 4. Deliberações: 
Preliminarmente, os acionistas aprovaram por unanimidade que a presente ata seja lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo Artigo 
130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. Após examinada e discutida as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: (i) Tomar conhecimento sobre a renúncia dos Srs. (i) Fernando Shayer, RG nº 22.218.916-2 SSP/
SP, CPF/MF nº 066.182.178-14, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 7221, 1º andar, Pinheiros, CEP 
05425-902; (ii) Guilherme Figueiredo Maia Luz, RG nº 26.746.413-7 SSP/SP, CPF/MF nº 277.661.048-30, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço 
comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 7221, 1º andar, Pinheiros, CEP 05425-902; e (iii) Daniel Cordeiro Amaral, RG nº 4.172.313-2 DGPC/GO, 
CPF/MF nº 999.496.871-87, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 7221, 1º andar, Pinheiros, CEP 
05425-902, do cargo de Diretores da Companhia, conforme Termos de Renúncia entregues à Companhia neste ato que ficam arquivados em sua sede. 
Os diretores renunciantes outorgam plena, rasa e irrevogável quitação em relação a toda e qualquer obrigação e/ou direito decorrente do exercício do 
cargo de administração da Companhia, para nada mais reclamarem da Companhia, seja a que título for, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo, 
renunciando expressamente, a todo e qualquer direito presente e superveniente relativo aos atos de gestão praticados por eles no exercício de suas 
funções. (ii) Aprovar a eleição para o cargo de diretor sem designação específica da Companhia os Srs. (i) Mario Ghio Junior, RG nº 21.135.759-5 
SSP/SP, CPF/MF nº 127.225.868-86; (ii) Carlos Alberto Bolina Lazar, RG nº 25.678.341-X SSP/SP, CPF/MF nº 266.616.878-60; e (iii) Roberto Afonso 
Valério Neto, RG nº 23.805.138-9, CPF/MF nº 210.436.968-14, todos com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Paulista, 1.106, 10º andar, 
Cerqueira César, CEP 01310-914. Os diretores ora eleitos tomam posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse transcritos no Livro de 
Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia. Os Diretores nomeados são, desde já, empossados em seus respectivos cargos e investidos 
de todos os poderes necessários à administração da Companhia pelo prazo de mandato de 02 anos, observadas as disposições da lei e do Estatuto 
Social da Companhia. Os Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, que: (a) aceitam a indicação ao cargo; (b) não estão impedidos, por lei 
especial, de exercer a administração de sociedades empresárias e; (c) não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos, nos termos do artigo 147, §1º da Lei das Sociedades por Ações. 5. Encerramento: Formalidades legais. Mesa: Presidente: Mario 
Ghio Junior; Secretário: Carlos Alberto Bolina Lazar. Acionistas: Somos Educação S.A. (p. Mario Ghio Junior e Carlos Alberto Bolina Lazar). A presente 
é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. SP, 11/10/2018. JUCESP nº 509.764/18-6 em 25/10/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Editora Scipione S.A. - CNPJ/MF 44.127.355/0001-11 - NIRE 35.300.314.085 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/09/2018. 1. 
Data, Hora e Local: Em 13/09/2018, às 11h, na sede da Editora Scipione S.A. (“Sociedade”), localizada em São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 
7221, 1º andar, setor D, Pinheiros, CEP 05425-902. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 
6.404/76, conforme alterada (“LSA”), em decorrência da presença da Somos Sistemas de Ensino S.A., acionista representando a totalidade do capital 
social da Sociedade, conforme assinaturas na Lista de Presença de Acionistas da Sociedade. 3. Mesa: Presidente: Sr. Daniel Cordeiro Amaral; Secretária: 
Sra. Carolina Bottura Palenga Zanotta. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) ratificação e formalização da adesão da Sociedade aos termos e condições 
dos Planos de Remuneração em Ações da Somos Educação S.A., e (ii) autorização aos administradores da Sociedade para firmar com cada participante 
dos referidos Planos de Remuneração em Ações vinculado à Sociedade um documento por meio do qual a Sociedade assume obrigação de pagamento 
aos participantes. 5. Deliberações: A acionista detentora da totalidade do capital social da Sociedade aprovou, sem quaisquer restrições ou ressalvas: 
(i) Ratificar e formalizar a adesão integral e sem ressalvas, pela Sociedade, aos termos e condições dos seguintes planos de remuneração aprovados 
em Assembleias Gerais da Somos Educação S.A., sociedade por ações de capital aberto controladora indireta da Sociedade (“Somos Educação”): (a) 1º 
Plano de Remuneração, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Somos Educação realizada em 19/03/2015, aditado pela Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 22/01/2018 e pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/08/2018 (com condição suspensiva) (“1º Plano”); e (b) 
2º Plano de Remuneração, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Somos Educação realizada em 22/01/2018 e aditado pela Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 30/08/2018 (com condição suspensiva) (“2º Plano” e, em conjunto com o 1º Plano, os “Planos de Remuneração”). Cópias dos 
Planos de Remuneração foram examinadas pelos presentes e ficarão arquivadas na sede social. (ii) Autorizar os Diretores da Sociedade a firmar, indivi-
dualmente com cada participante dos Planos de Remuneração vinculado à Sociedade e com o qual a Somos Educação firmou Contrato de Remuneração 
em Ações Sob Condição Suspensiva (“Contrato”) ou quaisquer outros contratos de pagamento em ações celebrados entre a Sociedade e o Participante 
em relação ao 1º Plano e/ou ao 2º Plano, um documento, por meio do qual a Sociedade assumirá as obrigações de pagamento ao participante sob o 
Contrato, em dinheiro, se e quando devidas. (iii) Autorizar os Diretores da Sociedade a tomarem todas e quaisquer providências necessárias para o integral 
cumprimento das deliberações acima. 6. Encerramento: Formalidades legais. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Daniel Cordeiro Amaral; Secretária: 
Carolina Bottura Palenga Zanotta. Acionista: Somos Sistemas de Ensino S.A. (p. Daniel Cordeiro Amaral e Guilherme Figueiredo Maia Luz). Certifico que a 
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. SP, 13/09/2018. JUCESP nº 476.552/18-7 em 05/10/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Editora Ática S.A. - CNPJ/MF nº 61.259.958/0001-96 - NIRE 35.300.314.093 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 
20/06/2018 - 1. Data, Hora e Local: Em 20/06/2018, às 10h, na sede da Editora Ática S.A. (“Sociedade”), em São Paulo/SP, na Avenida 
das Nações Unidas, 7221, 3º andar, setor A, Pinheiros, CEP 05425-902. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos 
termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“LSA”), em decorrência da presença da Somos Sistemas de 
Ensino S.A., acionista representando a totalidade do capital social da Sociedade, conforme assinaturas na Lista de Presença de Acionistas 
da Sociedade. 3. Mesa: Presidente: Sr. Daniel Cordeiro Amaral; Secretária: Sra. Giulianna Esposito Bendinelli. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) a alteração das atividades desenvolvidas pela filial da Sociedade inscrita no CNPJ/MF nº 61.259.958/0028-06; (ii) o aumento 
do capital social da Sociedade, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; e (iii) a consolidação do Estatuto Social 
da Sociedade. 5. Deliberações: Inicialmente, cumpre consignar que a acionista detentora da totalidade do capital social da Sociedade 
autorizou a lavratura da ata em forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta 
o artigo 130, §§ 1º e 2º da LSA. A única acionista da Sociedade aprovou, sem quaisquer reservas ou ressalvas: (i) a alteração das 
atividades desenvolvidas pela filial inscrita no CNPJ/MF nº 61.259.958/0028-06, registrada na JUCEPE sob o NIRE 26900253543, de modo 
a excluir a atividade de comércio varejista de livros (CNAE 47.61-0-01), conforme indicado no quadro abaixo: De: Atividade Principal: 
46.47-8-02 - comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; Atividade Secundária: 47.61-0-01 - comércio varejista de livros; 
73.19-0-02 - promoção de vendas; Para: Atividade Principal: 46.47-8-02 - comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 
Atividade Secundária: 73.19-0-02 - promoção de vendas. (ii) o aumento do capital social da Sociedade de R$ 1.215.515.782,80 para 
R$ 1.245.515.782,80, ou seja, um aumento efetivo de R$ 30.000.000,00, com a consequente emissão de 30.000.000 de novas ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 por ação, fixado de acordo com o §1º, do artigo 170 da 
LSA, as quais, conforme Boletim de Subscrição que constitui Anexo I a esta ata, são totalmente subscritas pela única acionista, Somos 
Sistemas de Ensino S.A., e por ela integralizadas mediante a capitalização de crédito resultante de adiantamento para futuro aumento 
de capital - AFAC, realizado em 07/06/2018, devidamente reconhecido e registrado na escrituração contábil da Sociedade, de modo 
que o artigo 5º do Estatuto Social da Sociedade passará a ter a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 1.245.515.782,80, dividido em 1.245.515.782 ações ordinárias, todas nominativas e 
sem valor nominal.” (iii) a consolidação do Estatuto Social, o qual passa a vigorar nos termos do Anexo II a esta ata. 6. Encerramento: 
Formalidades legais. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Daniel Cordeiro Amaral; Secretária: Sra. Giulianna Esposito Bendinelli. Acionista: 
Somos Sistemas de Ensino S.A. (p. Daniel Cordeiro Amaral e Guilherme Figueiredo Maia Luz). Certifico que a presente é cópia fiel da 
ata lavrada em livro próprio. SP, 20/06/2018. JUCESP nº 386.463/18-9 em 16/08/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Editora Ática S.A. - CNPJ/MF nº 61.259.958/0001-96 - NIRE 35.300.314.093 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13/09/2018 - 1. 
Data, Hora e Local: Em 13/09/2018, às 10h, na sede da Editora Ática S.A. (“Sociedade”), em São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 7221, 3º andar, 
setor A, Pinheiros, CEP 05425-902. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, 
conforme alterada (“LSA”), em decorrência da presença da Somos Sistemas de Ensino S.A., acionista representando a totalidade do capital social da 
Sociedade, conforme assinaturas na Lista de Presença de Acionistas da Sociedade. 3. Mesa: Presidente: Sr. Daniel Cordeiro Amaral; Secretária: Sra. Carolina 
Bottura Palenga Zanotta. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) ratificação e formalização da adesão da Sociedade aos termos e condições dos Planos de 
Remuneração em Ações da Somos Educação S.A., e (ii) autorização aos administradores da Sociedade para firmar com cada participante dos referidos 
Planos de Remuneração em Ações vinculado à Sociedade um documento por meio do qual a Sociedade assume obrigação de pagamento aos participantes. 
5. Deliberações: A acionista detentora da totalidade do capital social da Sociedade aprovou, sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) Ratificar e formalizar 
a adesão integral e sem ressalvas, pela Sociedade, aos termos e condições dos seguintes planos de remuneração aprovados em Assembleias Gerais da 
Somos Educação S.A., sociedade por ações de capital aberto controladora indireta da Sociedade (“Somos Educação”): (a) 1º Plano de Remuneração, 
aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Somos Educação realizada em 19/03/2015, aditado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada 
em 22/01/2018 e pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/08/2018 (com condição suspensiva) (“1º Plano”); e (b) 2º Plano de Remuneração, 
aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Somos Educação realizada em 22/01/2018 e aditado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
30/08/2018 (com condição suspensiva) (“2º Plano” e, em conjunto com o 1º Plano, os “Planos de Remuneração”). Cópias dos Planos de Remuneração foram 
examinadas pelos presentes e ficarão arquivadas na sede social. (ii) Autorizar os Diretores da Sociedade a firmar, individualmente com cada participante 
dos Planos de Remuneração vinculado à Sociedade e com o qual a Somos Educação firmou Contrato de Remuneração em Ações Sob Condição Suspensiva 
(“Contrato”) ou quaisquer outros contratos de pagamento em ações celebrados entre a Sociedade e o Participante em relação ao 1º Plano e/ou ao 2º Plano, 
um documento, por meio do qual a Sociedade assumirá as obrigações de pagamento ao participante sob o Contrato, em dinheiro, se e quando devidas. 
(iii) Autorizar os Diretores da Sociedade a tomarem todas e quaisquer providências necessárias para o integral cumprimento das deliberações acima. 6. 
Encerramento: Formalidades legais. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Daniel Cordeiro Amaral; Secretária: Sra. Carolina Bottura Palenga Zanotta. Acionista: 
Somos Sistemas de Ensino S.A. (p. Daniel Cordeiro Amaral e Guilherme Figueiredo Maia Luz). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro 
próprio. SP, 13/09/2018. JUCESP nº 475.396/18-2 em 04/10/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 11ª VARA CÍVEL

Praça João Mendes s/nº, 13º andar - salas nº 1322/1324, Centro � CEP:01501-900, Fone: 2171-6116/6578-,
São Paulo-SP - E-mail: sp11cv@tjsp.jus.br

Processo 1010623-10.2017.8.26.0100 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Mpf Nova União
Alimentos Ltda - Leonardo de Menezes dos Santos e outro - Vistos. Este juízo FAZ SABER a Janaki Nayar,
domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Incidente de Desconsideração de Personalidade
Jurídica movida por Mpf Nova União Alimentos Ltda, alegando em síntese: o réu promoveu o encerramento
irregular da atividades empresariais, com o propósito de lesar credores. 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, para que apresente contestação, sob
pena de revelia. No silêncio, 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. O presente edital tem o prazo de 20 dias.

Postall Transporte e Armazenagem Ltda.
CNPJ nº 07.471.771/0001-06 - NIRE 35219998778

Edital de Termo de Responsabilidade nº 77/2018
A Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP torna 
público que o � el depositário dos gêneros e mercadorias rece-
bidos pela � lial da sociedade empresária “Postall Transporte 
e Armazenagem Ltda.”, NIRE 35904658642, localizada na 
Rua Cristovam de Vita, nº 260, Unidade 01, Centro, CEP 06730-
000, Vargem Grande Paulista/SP, o Sr. Flavio Penna, brasileiro, 
casado, empresário, portador da cédula de identidade RG 
9.054.299-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 006.080.468-84, 
residente e domiciliado na Rua Diogo Álvares, nº 1074, casa 79, 
Condomínio São Paulo II, Cotia/SP, CEP 06706-903, assinou em 
02/10/2018 o Termo de Responsabilidade nº 77/2018, com 
fulcro nos arts. 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e 4º, 
da Instrução Normativa 17/2013, do Departamento de Registro 
Empresarial e Integração, devendo ser publicado e arquivado na 
JUCESP o presente edital, nos termos do art. 8º da supracitada 
Instrução Normativa. Marcelo Strama, Presidente da JUCESP.

Jornal

ODIASP

3258-1822

Safra paulista de café cresce 29%
São Paulo, quinta-feira, 6 de dezembro de 2018 Nacional
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O estado de São Paulo deve
fechar o ano com uma produção
de 5,8 milhões de sacas de café,
o que representa um aumento de
29,6% em relação ao ano passa-
do, de acordo com as estimati-
vas do Instituto de Economia
Agrícola (IEA), da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento. “A
bebida resultante desta safra está
sendo classificada como de alto
grau de excelência”, disse o agrô-
nomo Celso Luis Rodrigues Ze-
gro, pesquisador do IEA.

Ele explicou que, normalmen-
te, a cultura cafeeira é alternada
entre uma safra de bom rendi-
mento e outra de menos. Neste
ano, já se previa melhor desen-
volvimento do fruto e o resulta-
do teve ainda a ajuda do clima
favorável. “Não choveu duran-
te a colheita e combinado isso
com a florada uniforme, aduba-
ção e pulverização certa, a ma-
turação dos frutos levou a um
bom resultado”.

O pesquisador disse que des-

de o ano de 2000, uma das princi-
pais regiões produtoras, a de Fran-
ca, responsável por 44,7% do to-
tal do estado, vem retomando,
gradativamente, as lavouras cafe-
eiras, que antes tinham sido subs-
tituídas por canaviais ou por áre-
as de pastagens entre outras cul-
turas. Das 7,5 mil propriedades da
região, 4 mil se dedicam ao café,
abrangendo uma área plantada de
70 mil hectares. Em média, são pro-
duzidas, anualmente, 30 milhões
de mudas e 4 milhões de pés têm

sido renovado.
Em São Paulo destaca-se ain-

da a produção da região de São
João da Boa Vista, o equivalente
a 18,8% do total paulista. Nessa
localidade, a média anual costu-
ma ser estável pela característica
das fazendas situadas em mon-
tanhas onde não são afetadas por
mudanças climáticas.

Dados do IEA indicam que
São Paulo é o segundo maior
produtor do café tipo arábica,
atrás de Minas Gerais. Como o

Brasil fornece 25% do total da
bebida consumida, os cafeiculto-
res paulistas têm expressiva par-
ticipação no volume exportado.
De janeiro a outubro, as vendas
externas atingiram US$ 433 mi-
lhões.

Segundo o Conselho dos Ex-
portadores de Café do Brasil (Ce-
café), as exportações de café ver-
de, solúvel e torrado e moído de
todo o país atingiram 3,74 milhões
de sacas em outubro, volume re-
corde mensal e 29,1% acima de

igual período em 2017. O término
do último levantamento da safra
deve ocorrer no próximo dia 8, se-
gundo a Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) e a di-
vulgação está prevista para o
próximo dia 18.

A estimativa é de que a pro-
dução nacional alcance 59,9 mi-
lhões de sacas beneficiadas, com
crescimento de 33,2%, dos quais
45,9 milhões de sacas do tipo Ará-
bica e 13,9 milhões de sacas do
tipo Conilon. (Agencia Brasil)
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DECLARAÇÃO À PRAÇA
DONADIO SERVICOS E CONSULTORIA EM ARQUITETURA LTDA.,inscrita no CNPJ/MF nº 06.145.543/0001-83 e

FRANCISCO PAULO DONADIO, brasileiro, casado, arquiteto, portador do RG nº 20.946.698 e CPF nº 136.737.648-

37, com endereço na cidade de São Paulo, à Rua: Cubatão, 158, Paraiso – CEP: 04013-000, DECLARAM PARA FINS

DE DIREITO, que foram alvo de estelionato a ser investigado pelo 36º DP da Capital, conforme BO 3244/2018, de

autoria desconhecida, no qual, a pessoa jurídica declarante teve seu capital social e endereço alterado na JUCESP,

e a pessoa física teve falsificada sua CNH, alterando sua foto e assinatura, mantendo-se os demais dados. São Paulo,

04 de dezembro de 2018. K-06/12

Somos Sistemas de Ensino S.A. - CNPJ/MF nº 49.323.314/0001-14 - NIRE 35.300.389.379 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
13/09/2018. 1. Data, Hora e Local: Em 13/09/2018, às 17h, na sede da Somos Sistemas de Ensino S.A. (“Sociedade”), localizada em São José dos Campos/
SP, na Rodovia Presidente Dutra, km 136, bloco 03, módulo 01, Eugênio de Mello, CEP 12247-004. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos 
termos do Artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em decorrência da presença de acionista representando a totalidade do capital da Sociedade 
Somos Educação S.A., conforme atestam as assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Sociedade. 3. Mesa: Presidente: Daniel 
Cordeiro Amaral; Secretária: Carolina Bottura Palenga Zanotta. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) ratificação e formalização da adesão da Sociedade aos 
termos e condições dos Planos de Remuneração em Ações da Somos Educação S.A., e (ii) autorização aos administradores da Sociedade para firmar com 
cada participante dos referidos Planos de Remuneração em Ações vinculado à Sociedade um documento por meio do qual a Sociedade assume obrigação 
de pagamento aos participantes. 5. Deliberações: A acionista detentora da totalidade do capital social da Sociedade decidiu, sem ressalvas: (i) Ratificar e 
formalizar a adesão integral e sem ressalvas, pela Sociedade, aos termos e condições dos seguintes planos de remuneração aprovados em Assembleias Gerais 
da Somos Educação S.A., sociedade por ações de capital aberto controladora direta da Sociedade (“Somos Educação”): (a) 1º Plano de Remuneração, aprovado 
pela Assembleia Geral Extraordinária da Somos Educação realizada em 19/03/2015, aditado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/01/2018 
e pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/08/2018 (com condição suspensiva) (“1º Plano”); e (b) 2º Plano de Remuneração, aprovado pela 
Assembleia Geral Extraordinária da Somos Educação realizada em 22/01/2018 e aditado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/08/2018 
(com condição suspensiva) (“2º Plano” e, em conjunto com o 1º Plano, os “Planos de Remuneração”). Cópias dos Planos de Remuneração foram examinadas 
pelos presentes e ficarão arquivadas na sede social. (ii) Autorizar os Diretores da Sociedade a firmar, individualmente com cada participante dos Planos de 
Remuneração vinculado à Sociedade e com o qual a Somos Educação firmou Contrato de Remuneração em Ações Sob Condição Suspensiva (“Contrato”) ou 
quaisquer outros contratos de pagamento em ações celebrados entre a Sociedade e o Participante em relação ao 1º Plano e/ou ao 2º Plano, um documento, por 
meio do qual a Sociedade assumirá as obrigações de pagamento ao participante sob o Contrato, em dinheiro, se e quando devidas. (iii) Autorizar os Diretores 
da Sociedade a tomarem todas e quaisquer providências necessárias para o integral cumprimento das deliberações acima. 6. Encerramento: Formalidades 
legais. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Daniel Cordeiro Amaral; Secretária: Carolina Bottura Palenga Zanotta. Acionista: Somos Educação S.A. (p. Daniel 
Cordeiro Amaral e Guilherme Figueiredo Maia Luz.) Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São José dos Campos, 13/09/18. JUCESP 
nº 478.448/18-1 em 09/10/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Somos Idiomas S.A. - CNPJ/MF nº 03.824.725/0001-92 - NIRE 35.300.449.606 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/09/2018. 1. 
Data, Hora e Local: Em 13/09/2018, às 9h, na sede da Somos Idiomas S.A. (“Sociedade”), localizada em São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 
7.221, 2º andar, Setor C, Pinheiros, CEP 05425-902. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 
6.404/76, conforme alterada (“LSA”), em decorrência da presença da Somos Operações Escolares S.A., acionista representando a totalidade do capital 
social da Sociedade. 3. Mesa: Presidente: Sr. Daniel Cordeiro Amaral; Secretária: Sra. Carolina Bottura Palenga Zanotta. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: 
(i) (ii) auto-

documento por meio do qual a Sociedade assume obrigação de pagamento aos participantes. 5. Deliberações: As acionistas da Sociedade aprovaram, sem 

de remuneração aprovados em Assembleias Gerais da Somos Educação S.A., sociedade por ações de capital aberto controladora indireta da Sociedade 
(“Somos Educação

(“1º Plano
2º Plano” e, em conjunto com o 1º Plano, os “ -

ção

Contrato”) ou quaisquer outros contratos de pagamento em ações celebrados entre a Sociedade e o 
Participante em relação ao 1º Plano e/ou ao 2º Plano, um documento, por meio do qual a Sociedade assumirá as obrigações de pagamento ao participante 
sob o Contrato, em dinheiro, se e quando devidas. (iii) Autorizar os Diretores da Sociedade a tomarem todas e quaisquer providências necessárias para o 
integral cumprimento das deliberações acima. 6. Encerramento: Formalidades legais. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Daniel Cordeiro Amaral; Secretária: 
Carolina Bottura Palenga Zanotta. Acionista

JUCESP 

Editora Scipione S.A. - CNPJ/MF 44.127.355/0001-11 - NIRE 35.300.314.085 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/10/2018. 1. 
Data, Hora e Local: Em 11/10/2018, às 21h20, na sede da Editora Scipione S.A. (“Companhia”), na Avenida das Nações Unidas, 7221, 1º andar, setor D, 
Pinheiros, CEP 05425-902, São Paulo/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei 
das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: 
Mario Ghio Junior; Secretário: Carlos Alberto Bolina Lazar. 4. Deliberações: Preliminarmente, os acionistas aprovaram por unanimidade que a presente 
ata seja lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. Após examinada e discutida as matérias 
constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: (i) Tomar conhecimento sobre a renúncia 
dos Srs. (i) Fernando Shayer, RG nº 22.218.916-2 SSP/SP, CPF/MF nº 066.182.178-14; (ii) Daniel Cordeiro Amaral, RG nº 4.172.313-2 DGPC/GO, CPF/
MF nº 999.496.871-87; e (iii) Guilherme Figueiredo Maia Luz, RG nº 26.746.413-7 SSP/SP, CPF/MF nº 277.661.048-30, todos com endereço comercial em 
São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, nº 7221, 1º andar, Pinheiros, CEP 05425-902, do cargo de Diretores da Companhia, conforme Termos de 
Renúncia entregues à Companhia neste ato que ficam arquivados em sua sede; Os diretores renunciantes outorgam plena, rasa e irrevogável quitação 
em relação a toda e qualquer obrigação e/ou direito decorrente do exercício do cargo de administração da Companhia, para nada mais reclamarem da 
Companhia, seja a que título for, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo, renunciando expressamente, a todo e qualquer direito presente e superveniente 
relativo aos atos de gestão praticados por eles no exercício de suas funções. (ii) Aprovar a eleição para o cargo de diretor sem designação específica 
da Companhia os Srs. (i) Mario Ghio Junior, RG nº 21.135.759-5 SSP/SP, CPF/MF nº 127.225.868-86, eleito como Diretor Financeiro da Sociedade; (ii) 
Carlos Alberto Bolina Lazar, RG nº 25.678.341-X SSP/SP, CPF/MF nº 266.616.878-60; e (iii) Roberto Afonso Valério Neto, RG nº 23.805.138-9, CPF/MF nº 
210.436.968-14, todos com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Paulista, 1.106, 10º andar, Cerqueira César, CEP 01310-914. Os diretores 
ora eleitos tomam posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse transcritos no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Com-
panhia. Os Diretores nomeados são, desde já, empossados em seus respectivos cargos e investidos de todos os poderes necessários à administração da 
Companhia pelo prazo de mandato de 02 anos, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia. Os Diretores eleitos declaram, sob as 
penas da lei, que: (a) aceitam a indicação ao cargo; (b) não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresárias e; (c) 
não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a proprie-
dade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do artigo 147, §1º da Lei das Sociedades por Ações. 
5. Encerramento: Formalidades legais. Mesa: Presidente: Mario Ghio Junior; Secretário: Carlos Alberto Bolina Lazar. Acionista: Somos Sistemas de Ensino 
S.A. (p. Mario Ghio Junior e Carlos Alberto Bolina Lazar). A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. SP, 11/10/18. JUCESP nº 509.754/18-1
em 25/10/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Saraiva Educação S.A. - CNPJ/MF nº 50.268.838/0001-39 - NIRE 35.300.497.911 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 
11/10/2018 - 1. Data, Hora e Local: Em 11/10/2018, às 22h, na sede da Saraiva Educação S.A. (“Companhia”), na Rodovia Presidente Dutra, km 
136, bloco 4, módulo 5, Eugênio de Mello, CEP 12247-004, em São José dos Campos/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, 
nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando 
a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Mario Ghio Junior; Secretário: Carlos Alberto Bolina Lazar. 4. Deliberações: 
Preliminarmente, os acionistas aprovaram por unanimidade que a presente ata seja lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo Artigo 
130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. Após examinada e discutida as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: (i) Tomar conhecimento sobre a renúncia dos Srs. Fernando Shayer, RG nº 22.218.916-2 (SSP/
SP), CPF/MF nº 066.182.178-14, residente em São Paulo/SP, Daniel Cordeiro Amaral, RG nº 4.172.313-2 (DGPC/GO), CPF/MF nº 999.496.871-87, 
e Claudio Lensing, RG nº 35.332.663-X (SSP/SP), CPF/MF nº 293.665.438-63, todos com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida das 
Nações Unidas, 7221, 1º andar, Pinheiros, CEP 05425-9020, do cargo de Diretores da Companhia, conforme Termos de Renúncia entregues à 

a toda e qualquer obrigação e/ou direito decorrente do exercício do cargo de administração da Companhia, para nada mais reclamarem da 
Companhia, seja a que título for, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo, renunciando expressamente, a todo e qualquer direito presente e 
superveniente relativo aos atos de gestão praticados por eles no exercício de suas funções. (ii) Aprovar a eleição para o cargo de diretor sem 

Mario Ghio Junior, RG nº 21.135.759-5 SSP/SP, CPF/MF nº 127.225.868-86; (ii) Carlos Alberto 
Bolina Lazar, RG nº 25.678.341-X SSP/SP, CPF/MF nº 266.616.878-60; e (iii) Roberto Afonso Valério Neto, RG nº 23.805.138-9, CPF/MF nº 
210.436.968-14, todos com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Paulista, 1.106, 10º andar, Cerqueira César, CEP 01310-914. Os 
diretores ora eleitos tomam posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse transcritos no Livro de Registro de Atas de Reuniões da 
Diretoria da Companhia. Os Diretores nomeados são, desde já, empossados em seus respectivos cargos e investidos de todos os poderes neces-
sários à administração da Companhia pelo prazo de mandato de 02 anos, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia. 
Os Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, que: (a) aceitam a indicação ao cargo; (b) não estão impedidos, por lei especial, de exercer 
a administração de sociedades empresárias e; (c) não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, nos termos do artigo 147, §1º da Lei das Sociedades por Ações. 5. Encerramento: Formalidades legais. Mesa: Presidente: Mario Ghio 
Junior; Secretário: Carlos Alberto Bolina Lazar. Acionistas: Somos Sistemas de Ensino S.A. (p. Mario Ghio Junior e Carlos Alberto Bolina Lazar) 

Campos, 11/10/2018. JUCESP nº 509.620/18-8 em 25/10/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Editora Ática S.A. - CNPJ/MF nº 61.259.958/0001-96 - NIRE 35.300.314.093 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11/10/2018 - 
1. Data, Hora e Local: Em 11/10/2018, às 21h, na sede da Editora Ática S.A. (“Companhia”), na Avenida das Nações Unidas, 7221, 3º andar, setor 
A, Pinheiros, CEP 05425-902, em São Paulo/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 
6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 
3. Mesa: Presidente: Mario Ghio Junior; Secretário: Carlos Alberto Bolina Lazar. 4. Deliberações: Preliminarmente, os acionistas aprovaram por 
unanimidade que a presente ata seja lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. Após 
examinada e discutida as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: 
(i) Tomar conhecimento sobre a renúncia dos Srs. (i) Fernando Shayer, RG nº 22.218.916-2 SSP/SP, CPF/MF nº 066.182.178-14; (ii) Daniel Cor-
deiro Amaral, RG nº 4.172.313-2 DGPC/GO, CPF/MF nº 999.496.871-87; (iii) Guilherme Figueiredo Maia Luz, RG nº 26.746.413-7 SSP/SP, CPF/
MF nº 277.661.048-30; (iv) Cláudio Lensing, RG nº 35.332.663-x, CPF/MF nº 293.665.438-63; e (v) Thiago Conde Tourinho, RG nº 0856447226 
SSP/BA, CPF/MF nº 828.428.175-91 todos com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, nº 7221, 1º andar, Pinheiros, 
CEP 05425-902, do cargo de Diretores da Companhia, conforme Termos de Renúncia entregues à Companhia neste ato que ficam arquivados em 
sua sede. Os diretores renunciantes outorgam plena, rasa e irrevogável quitação em relação a toda e qualquer obrigação e/ou direito decorrente 
do exercício do cargo de administração da Companhia, para nada mais reclamarem da Companhia, seja a que título for, em juízo ou fora dele, a 
qualquer tempo, renunciando expressamente, a todo e qualquer direito presente e superveniente relativo aos atos de gestão praticados por eles 
no exercício de suas funções. (ii) Aprovar a eleição para o cargo de diretor sem designação específica da Companhia os Srs. (i) Mario Ghio Junior, 
RG nº 21.135.759-5 SSP/SP, CPF/MF nº 127.225.868-86, (ii) Carlos Alberto Bolina Lazar, RG nº 25.678.341-X SSP/SP, CPF/MF nº 266.616.878-60; 
e (iii) Roberto Afonso Valério Neto, RG nº 23.805.138-9, CPF/MF nº 210.436.968-14, todos com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida 
Paulista, 1.106, 10º andar, Cerqueira César, CEP 01310-914. Os diretores ora eleitos tomam posse mediante assinatura dos respectivos termos de 
posse transcritos no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia. Os Diretores nomeados são, desde já, empossados em seus 
respectivos cargos e investidos de todos os poderes necessários à administração da Companhia pelo prazo de mandato de 02 anos, observadas as 
disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia. Os Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, que: (a) aceitam a indicação ao cargo; (b) 
não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresárias e; (c) não foram condenados por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do artigo 147, §1º da Lei das Sociedades por Ações. 5. Encerramento: Formalidades 
legais. Mesa: Presidente: Mario Ghio Junior; Secretário: Carlos Alberto Bolina Lazar. Acionista: Somos Sistemas de Ensino S.A. (p. Mario Ghio Junior 
e Carlos Alberto Bolina Lazar). A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. SP, 11/10/2018. JUCESP nº 509.891/18-4 em 25/10/2018. 
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BMPI Infra S.A.
CNPJ/MF n° 24.416.909/0001-93 - NIRE JUCESP n° 3530049818-6 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, hora e local: 05 de setembro de 2018, às 14h00, na sede social da Companhia, situada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 
750, Conjunto 101, Bairro Itaim Bibi, em São Paulo, Estado de São Paulo. Aviso aos acionistas e convocação: Dispensados nos termos 
do artigo 133, § 4º, da Lei 6.404/76. Presença: presentes todos os acionistas da Companhia. Mesa: Bruno Costa Carvalho de Sena e 
Alexandre Abreu Lobato, Presidente e Secretário, respectivamente. Ordem do dia: (i) Eleger os Membros do Conselho de Administração 
da Companhia para o mandato de dois anos e (ii)  remuneração anual global para os membros da Diretoria. Deliberações: Os 
acionistas aprovaram por unanimidade: (i) a eleição dos seguintes Conselheiros para o período de 2018 a 2020: a) Guilherme Moreira 
Teixeira
inscrito no CPF sob o nº 518.362.976-53; b) Alícia Maria Gross Figueiró, brasileira, separada, administradora de empresas, portadora 

c) Rosangela Duarte 
Campos Pezzi

(ii) os membros do Conselho de Administração Diretores ora eleitos tomam posse nesse ato e, para os efeitos do 
disposto no inciso II do artigo 35, da Lei nº 8.934, de 18/11/94, bem como para os efeitos do disposto no inciso II do artigo 53 do Decreto 
nº 1.800, de 30/01/96, declaram que (i) não estão impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar de prevaricação, 

da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades 
empresariais; (ii) possuem reputação ilibada; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da 

receberão eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de suas gestões nos endereços 
indicado acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia. Os membros do Conselho de Administração 
neste ato renunciam ao direito a percepção de rendimentos; (iii) 
por ano para remuneração global da Diretoria; e (iv) a lavratura da presente Ata sob a forma de Sumário. Encerramento: Lavrada a 
presente ata que, lida e achada conforme, é por todos assinada em 03 (três) vias de igual teor e será arquivada na Junta Comercial do 

Acionistas: 

Lobato, Claudia Abreu Lobato Sousa e Silva, Monica Abreu Lobato, Andrea Fátima Campello Coelho Couri. Conselheiros empossados: 
Visto do Advogado: 

JUCESP

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

Ata de Reunião de Diretoria da Serasa S.A., Realizada em 5.11.2018
Aos 5.11.2018, reuniu-se a Diretoria da Serasa S.A., em sua sede social, na Alameda dos Quinimuras, 187, Planalto 
Paulista, na cidade e Estado de São Paulo, com a presença do seu Diretor-Presidente, Sr. José Luiz Teixeira Rossi, e 
de seus Diretores, Srs. Valdemir Bertolo, Guilherme Alberto Woods Soares Cavalieri e Sergio Souza Fernandes 
Junior. O Sr. Diretor-Presidente, tomando a palavra, informou que a reunião tinha a fi nalidade de deliberar sobre 
a atualização do endereço da fi lial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.173.620/0104-95 e registrada sob o NIRE nº 
42.9.0115844-0, de Rua Doutor Léo de Carvalho, nº 74, salas 1105, 1106, 1107, para Rua Doutor Léo de Carvalho, 
nº 74, 11º e 15º andares, salas 1105 a 1107 e 1501 a 1508, bairro Velha, Blumenau/SC, CEP 89036-239. Discutido 
o assunto, a proposta foi aprovada por unanimidade e deliberou-se adotar as providências para as regularizações 
necessárias perante as repartições públicas competentes. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida 
e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Certifi co que esta é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio, a 
folhas nº 80 do Livro de Ordem nº 04, devidamente registrado perante a JUCESP. São Paulo, 5.11.2018. José Luiz 
Teixeira Rossi; Valdemir Bertolo; Guilherme Alberto Woods Cavalieri; Sergio Souza Fernandes Junior. JUCESP 
551.453/18-7 em 29/11/18. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Gaia Agro Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE: 35.300.418.514

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 1ª Série da 5ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A.

A Gaia Agro Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.876.090/0001-93 (“Emissora”), pelo presente edital 
de convocação, nos termos da Cláusula 8 do Termo de Securitização fi rmado em 07 de janeiro de 2014, convoca os Srs. 
Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 5ª Emissão da Emissora (“CRA”), a reunirem-se 
em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em primeira convocação, no dia 04 de janeiro de 2019, às 10 
horas na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Min. Jesuíno Cardoso, nº 
633, 8º andar, conjunto 82, sala 1, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-051 para deliberar sobre (i) aprovar, ou não, a 
prorrogação da Data de Vencimento dos CRA de 08 de janeiro de 2019 para o dia 15 de abril de 2021, conforme a 
proposta apresentada pela Devedora para a Emissora (a “Proposta”); (ii) sendo aprovado o item (i) acima, aprovar, ou 
não, a alteração da Remuneração de 100% da variação acumulada da taxa DI Over para 102% da variação acumulada 
da Taxa DI Over nos termos da Proposta; (iii) sendo aprovado o item (i) supra, aprovar, ou não, o desdobramento dos 
CRA na proporção de 1 para 1658, nos termos na Proposta. A Proposta foi disponibilizada em 04 de dezembro de 2018 
pela Emissora via sistema da Comissão de Valores Mobiliários (EmpresasNet) e a Proposta também será apresentada 
aos Titulares de CRA pela Emissora na ocasião da instalação da assembleia. Os Titulares dos CRA que se fi zerem 
representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação 
na Assembleia Geral de Titulares dos CRA na sede da Emissora com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares dos CRA deverão encaminhar 
os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail fi duciario@slw.com.br.

São Paulo, 05 de dezembro de 2018. Gaia Agro Securitizadora S.A.

Votorantim Cimentos S.A.
CNPJ/MF Nº 01.637.895/0001-32 – NIRE 35.300.370.554

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração 
realizada em 12 de junho de 2018

1. Data, hora e local da reunião: A reunião foi realizada às 10h45 do dia 12/06/2018, na sede social da Votorantim 
Cimentos S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 
nº 1996, 12º pavimento, conjunto 122, Vila Olímpia, CEP 04547-006. 2. Convocação: Os membros do Conselho de 
Administração foram devidamente convocados nos termos do artigo 9º, § 3º de seu Regimento Interno. 3. Presenças: 
Presentes a maioria dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia: Srs. José Ermírio de Moraes 
Neto, João Carvalho de Miranda (Vice-Presidente do Conselho de Administração); Fabio Ermírio de Moraes; Alexandre 
Gonçalves Silva; Markus Akermann, Luiz Antônio dos Santos Pretti e Francisco de Sá Neto. Foi justificada a ausência do 
Sr. Paulo Henrique de Oliveira Santos. 4. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Carvalho de 
Miranda e secretariados pela Sra. Adriana Laporta Cardinali Straube. 5. Ordem do Dia: Composta a mesa, o Presidente 
declarou iniciados os trabalhos, solicitando a leitura da Ordem do Dia com o seguinte teor: (i) aprovar a recompra total 
de Notes emitida por Voto IV com vencimento em 2020; (ii) autorizar a Diretoria e procuradores a praticar todos os atos 
necessários para a efetivação das deliberações a serem tomadas conforme acima. 6. Deliberações: Examinada e debatida 
a matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia que estavam presentes 
deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: Preliminarmente, aprovar, a lavratura 
da ata desta ata em forma de sumário dos fatos ocorridos; I – Aprovar, conforme recomendação do Comitê de Finanças, 
a recompra total, a ser realizada diretamente pela Voto-Votorantim Overseas Trading Operations IV Limited. (“Voto IV” ou 
“Emissora”), do montante da dívida circulante no mercado internacional relativa às 7.75% Notes emitida por Voto IV com 
vencimento em 2020, e que totaliza, atualmente, USD 192.800.000,00, acrescida de juros e prêmio a serem definidos 
no momento da efetivação da transação (“Recompra Notes”), dos quais 50% serão pagos pela Companhia e 50% serão 
pagos por Fibria Celulose S.A. (“Fibria”), que também é acionista da Emissora, em conjunto com a Companhia. O Conselho 
de Administração autoriza, desde já, a prática de todos e quaisquer atos necessários para consumar a Recompra Notes, 
incluindo a celebração de todos e quaisquer contratos, escrituras, aditamentos, declarações, certificados, formulários 
e quaisquer outros documentos necessários ou aplicáveis para a realização da Recompra Notes e a constituição de 
procurador para recebimento de citação. As Diretorias da Companhia e da Voto IV ficam, na forma de seus Estatutos 
Sociais, devidamente autorizadas a assinar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação das deliberações 
acima, ficando inclusive ratificados os atos por elas já praticados. II – Autorizar os representantes legais da Companhia, 
na forma do seu Estatuto Social, a assinar todos os documentos necessários à efetivação do acima deliberado, bem como 
ratificar os atos já praticados, desde executados nos termos e condições acima trazidos. 7. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por 
todos os presentes assinada. Presenças: João Carvalho de Miranda (Vice-Presidente do Conselho de Administração e 
Presidente da Mesa); José Ermírio de Moraes Neto, Fabio Ermírio de Moraes; Alexandre Gonçalves Silva; Markus Akermann, 
Luiz Antônio dos Santos Pretti, Francisco de Sá Neto, e, ainda, Sra. Adriana Laporta Cardinali Straube (Secretária). São 
Paulo, 12/06/2018. João Carvalho de Miranda – Presidente da Mesa; Adriana Laporta Cardinali Straube – Secretária. 
JUCESP – Certifico o registro sob o nº 551.687/18-6 em 30/11/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Coest Construtora S/A
CNPJ nº 61.104.717/0001-78 - Sociedade Anônima de Capital Aberto - DEMEC-RCA-200-77

Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 10 de dezembro de 2018 às 11:00 horas, na sede social, 
Rua das Araucárias, 168 - Bairro Jardim Pinheirinho, Embu das Artes-SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Assembleia Geral Ordinária: 
a) Exame, discussão e votação do relatório da administração, das demonstrações financeiras dos Pareceres do Conselho de Administração, relativos aos 
exercícios encerrados em 31/12/2014; 31/12/2015; 31/12/2016 e 31/12/2017; b) Eleição dos Membros do Conselho de Administração; c) Outros assuntos de 
interesse da Sociedade. São Paulo, 30 de novembro de 2018. Marleine Serra Guimarães - Conselheira. 

CNPJ/MF nº 24.190.346/0001-68 - NIRE 35.300.491.254

-

§4º -

IV - 

 VI - 

§

 -

 nº 551.604/18-9 em sessão de 30/11/2018.  

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES, expedido nos autos da RECUPERAÇÃO
JUDICIAL de PJ COMÉRCIO E CONSERTO DE JÓIAS E RELÓGIOS LTDA - Proc. nº 0055671-
48.2013.8.26.0100. O Dr. Tiago Henriques Papaterra Limongi, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências
e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, da Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma
da lei, etc. Faz saber que pelo presente edital, ficam convocados todos os credores constantes da relação de
credores arrolados nos autos, para comparecerem à Assembleia Geral de Credores prevista no artigo 35,
inciso I, alínea a da Lei nº 11.101/2005 e artigo 36 do mesmo Diploma Legal, a ser realizada na Rua Conde
do Pinhal nº 08, conjunto 73, Centro, São Paulo/SP, ao lado do Fórum João Mendes Jr, no dia 28 de novembro
de 2.018, às 10:00 horas, em primeira convocação, com a presença do credores titulares de mais da metade
dos créditos de cada classe, computados pelo valor. Não registrada a presença de credores suficientes para
a instalação da Assembleia em primeira convocação, ficam todos os credores convocados para a Assembleia
a ser realizada no dia 13 de dezembro de 2.018, às 10:00 horas, em segunda convocação, com qualquer
número de credores, no mesmo horário e local acima indicado. A Assembleia Geral de Credores irá deliberar
sobre aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pela devedora. A
representação dos credores se fará na forma estabelecida pelo artigo 37, parágrafos 4º, 5º e 6ª, da Lei nº
11.101/2005. Os credores poderão obter cópia do plano de recuperação a ser submetido à deliberação na
Assembleia na 1º Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São
Paulo. Será o presente edital, por extrato, fixado e publicado na forma da lei. 06 e 07/12

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº 0013444-70.2018.8.26.0002. O MM. Dr. Fabrício Stendard,
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro. Faz Saber a FAUSTO DE ALCANTARA
BESSA (CPF 006.104.568-30), que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN, lhe ajuizou uma AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, objetivando o recebimento da
quantia de R$ 6.763,28 atualizado até (janeiro/2018), representado pela nota fiscal de serviço nº 706.271, no
valor de R$ 6.819,86, emitida e não quitada, decorrente do termo de responsabilidade com assunção de divida
firmado entre as partes, referente aos serviços médicos hospitalares prestados. Encontrando-se o executado
em lugar incerto e não sabido, nos termos do (art. 513, § 2º, IV do novo CPC), foi determinada a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após os 20 (vinte) dias supra, pague o debito,
corrigido até a data do pagamento, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (art. 523 do novo CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do (art. 525 do novo CPC), transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 06 e 07/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS. O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de São
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER à TERPLAN EMPREEENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 43.041.185/
0001-95 na pessoa de seu representante legal, nos autos da Ação de Cumprimento de sentença nº 0044219-
75.2011.8.26.0564, extraída da ação de Cobrança movida por Condomínio Residencial das Bandeiras Edificio
Brasil, CNPJ 43.041.185/0001-95 em face de Sandra Regina de Almeida, CPF 671.154.038-72 que foi
procedia à penhora sobre o apartamento nº 14, integrante do Conjunto Residencial da Bandeiras - Edifício
Brasil, localizado na Rua Rosa Margonari Boralli nº 40, São Bernardo do Campo/SP, matricula nº 91.241, do
1º CRI de São Bernardo do Campo/SP. Encontrando-se a(s) proprietária do imóvel supramencionada em
lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre o
bem informado por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para, se o caso, oferecer(em)
impugnação à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de
30 (trinta) dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei.   06 e 07/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009820-31.2014.8.26.0068 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Bittencourt Couto
da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDUARDO LUIZ ARISTIDES, Brasileiro, CPF 153.947.958-
78, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Sociedade Beneficente Israelita
Brasileira Hospital Albert Einstein, alegando em síntese que o réu assumiu sua responsabilidade por sua
internação e/ou tratamento nas dependências hospitalares da autora, para atendimento na Unidade de Primeiro
Atendimento, assinando para tanto o Termo de Condições Gerais UPA ora juntado. O valor total correspondente
às despesas da referida internação e seu respectivo tratamento atingiu o valor de R$ 3.011,14, constante da
Nota Fiscal de Serviço nº. 224428-BA, valor atualizado R$ 7.498,83. Inobstante todas as inúmeras tentativas
da Requerente em receber referida importância do Requerido espontaneamente, todas se tornaram infrutíferas,
motivo pelo qual não restou outra alternativa senão a propositura da presente demanda. 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 Barueri 06 e 07/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005911-42.2018.8.26.0008 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DIEGO WELLINGTON DOMINGOS, CPF 119.110.734-51, que PEDRO
ARAÚJO NETO, ajuizou uma AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, extraído dos autos ação de
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, objetivando o recebimento da quantia de R$ 69.324,16, atualizado
até (julho/2018), representado pelo contrato de locação firmado entre as partes em 25/02/2016 e não honrado,
referente ao imóvel situado na Avenida Azevedo Soares nºs 1648/1652/1670 e 1672, Tatuapé, São Paulo/SP.
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, nos termos do (art. 513, § 2º, IV do novo CPC),
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após os 20
(vinte) dias supra, pague o debito, corrigido até a data do pagamento, sob pena de multa de 10% sobre o valor
do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 do novo CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do (art.
525 do novo CPC), transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
20 (vinte) dias, para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

06 e 07/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016456-43.2016.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina
Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MISAKI YAMADA SITTONI (CPF 835.571.800-
34), que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou
uma AÇÃO DE COBRANÇA, PELO PROCEDIMENTO COMUM, objetivando o recebimento da quantia de
R$ 13.676,10 (agosto/2016), representado pelo contrato de prestação de serviços educacionais do curso de
pós-graduação em engenharia clínica do instituto de ensino e pesquisa Albert Einstein, firmado entre as
partes, deixando a ré de saldar encargos financeiros do ano letivo 2013, referente aos meses de outubro a
dezembro de 2013 e de janeiro á outubro de 2014, totalizando um débito no valor de R$ 9.763,37, não pago.
Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel (art. 257, IV, do
CPC), caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da Lei. 06 e 07/12

Citação - Prazo 20 dias. Proc. 1061950-94.2017.8.26.0002 A MM Dra. Adriana Borges de Carvalho, Juíza
de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro. Faz Saber a EMANUELE RAFAELA DA SILVA
BORGES (CPF 918.309.313-34), que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, PELO PROCEDIMENTO COMUM, objetivando
o recebimento da quantia de R$ 3.934,51 (novembro/2017), representado pelo contrato de prestação de
serviços educacionais do curso de pós-graduação em enfermagem clínica e cirúrgica, firmado entre as
partes, deixando o réu de saldar encargos financeiros do ano letivo de 2012/2013, referente aos meses de
dezembro de 2012 e janeiro e fevereiro de 2013, totalizando um débito no valor de R$ 2.234,13, não pago.
Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial (Art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. 06 e 07/12

Citação - Prazo 20 dias. Proc. 1109595-15.2017.8.26.0100 O MM Dr. Andre Luiz da Silva da Cunha, Juiz de
Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Faz Saber a IRACEMA ADRIANA
SEGUNDA DE ALMEIDA (CPF 237.180.458-42), que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, PELO
PROCEDIMENTO COMUM, objetivando o recebimento da quantia de R$ 3.778,00 (novembro/2017),
representado pelo contrato de prestação de serviços educacionais do curso de pós-graduação em enfermagem
em terapia intensiva (matricula nº 14033598), firmado entre as partes, deixando a ré de saldar encargos
financeiros do ano letivo de 2015, referente aos meses de agosto a outubro, totalizando um débito no valor de
R$ 2.760,00, não quitado. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, levante o valor depositado ou, querendo, conteste a ação, sob pena de
confissão e revelia, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, CPC). Será o
presente, afixado e publicado na forma da lei. 06 e 07/12

Citação - Prazo 20 dias. Proc. 0086284-88.2012.8.26.0002 O Dr. Fabricio Stendard, Juiz de Direito da 3ª Vara
Cível do Foro Regional de Santo Amaro. Faz Saber a EVANEIDE CARVALHO BRANCO SILVA (CPF
832.117.801-49), que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN, lhe ajuizou uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, objetivando o recebimento da
quantia de R$ 8.196,37 (dezembro/2012), representado pela nota fiscal de serviço n° 00683444 no valor de
R$ 4.637,07 não quitada, decorrente do termo de condições gerais - UPA, firmado entre as partes, referente
aos serviços médicos hospitalares prestados. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida sua citação por
edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. 06 e 07/12

SANTO ALPHEGE PARTICIPAÇÕES S.A. - 
CNPJ/MF nº 12.125.313/0001-55 - NIRE 35.300.439.198
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada, 
em primeira convocação, no dia 14/12/82018, às 7:00 horas, na sede social da Companhia, em Barueri, 
SP, na Rua Francisco de Melo Palheta, 327, sala 04, Bairro Jardim dos Camargos, CEP 06410-120, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em AGO: (a) prestação de contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios 
findos em 31.12.2014; 31.12.2015; 31.12.2016 e 31.12.2017; (b) deliberar sobre a destinação do 
resultado apurado nos exercícios encerrados em 31.12.2014; 31.12.2015; 31.12.2016 e 31.12.2017; 
(c) deliberar sobre a reeleição dos membros restantes da Diretoria da Companhia e (d) deliberar sobre 
a fixação da verba global dos membros da Diretoria da Companhia para o corrente exercício. Na forma 
do disposto no artigo 133, caput e §5º da Lei 6.404/76, os documentos pertinentes às matérias a 
serem apreciadas na AGO encontram-se disponíveis aos Srs. Acionistas, para consulta, na sede social 
da Companhia. Os Srs. Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procuradores 
constituídos na forma do Artigo 126, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. 

Barueri, 03/12/2018. Eduardo Mesquita Nunes - Diretor.
(05, 06 e 07/12/2018)

Maristela Mafei Participações S/A
CNPJ/MF nº 04.958.309/0001-40 - NIRE 35.300.190.297

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária 
Ficam convocados os acionistas a se reunirem no dia 21/12/2018, às 10h, 
na Rua Fidêncio Ramos, 308, Torre A, 12º andar, conjuntos 121, 122, 123 e 
124 e o terraço do 13º piso (cobertura), São Paulo/SP, a � m de deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia, a � m de dar cumprimento à decisão à 
Medida Cautelar exarada em 27/11/2018, no âmbito do Procedimento Ar-
bitral nº 30/2018/SEC2: (i) Eleição de duas novas administradoras da Com-
panhia, as Sras. Rosa Maria Scavazza Vanzella Trovati, e Simone Rezkallah 
Iwasso, para comporem a diretoria da Companhia; e (ii) Destituição dos 
administradores da Companhia, os Srs. Francisco Carlos de Carvalho, e Pa-
trícia Maria de Ávila Pivaro. São Paulo, 05/12/2018.  p. WPP Máquina Partici-
pações Ltda. Luiziana Carbonaro de Mattos - Sócia Majoritária. (05-06-07)

EDITAL DE CITAÇÃO Processo nº: 0050387-30.2011.8.26.0100 Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião
Extraordinária Requerente: Nilton Mendes de Alencar EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido
nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0050387-30.2011.8.26.0100 (USUC 1137) O(A) Doutor(a)
Rodrigo Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Herdeiros de Raphael
(ou Rafael) Parisi e Thealia Trevisoli Parisi, a saber: Roberto Luiz Antônio Parisi, Luciana de Siqueira Parisi,
Patrícia de Siqueir a Parisi, Bruno Paulo Raul Parisi; João Nino Bianco, Ernestina Gonçalves Bianco, José
Prisco Bianco, Lidia Matteo Bianco, Espólio de Raphael Bianco, por seu inventariante José Alberto Bianco;
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Nilton Mendes de Alencar, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Alberto Giacometti, nº13 - Jardim Alviverde 32º
Subdistrito Capela do Socorro - São Paulo SP, com área de 250,00 m², contribuinte nº 264.015.0013-1,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem
o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 11 de abril de 2018.

05 e 06/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0010832-35.2013.8.26.0100 - 116/13.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Nagib
Trabulse, Henriette Dargham Trabulse, Yoris Raffanini Júnior, Nilza Monteiro Raffanini, Henriette Dargham
Trabulse, Thea Trabulse Namour, Bassim Nagib Trabulse Neto, Maria Rosa Trabulse Ferreira, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Neide
Paschoal F erreira, Fabiano Ferreira e Simone Roggia ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a
titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Sampson, 333 - Apto. 901, São Paulo - SP, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem
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. 05 e 06/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0039365-10.2013.8.26.0001. A MMª. Juíza
de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Gislaine Maria de
Oliveira Conrado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a WILLVIT TRANSPORTE TURISMO, LOCAÇÃO E
LOGÍSTICA LTDA - ME CNPJ: 09.175.466/0001-00 (na pessoa de seu representante legal), que Mercabenco
Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios Ltda CNPJ: 46.349.106/0001-04 ajuizou Ação de Busca
e Apreensão, convertida para Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 309.161,53
(Abril/2016), representada pelo Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária firmado entre as
partes. Estando a executada em lugar ignorado, expedese edital para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra,
pague o débito atualizado, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no
patamar de 10%, a contar da citação (art.829 do CPC). Em caso de pagamento integral no prazo declinado,
a verba honorária será reduzida pela metade, podendo oferecer embargos à execução, em 15 dias (art.231
do CPC) 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 (artigo 916 do CPC), sob pena de penhora de
bens e sua avaliação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Decorrido o prazo dos 20
dias supra deste edital, não havendo manifestação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de novembro de 2018. 05 e 06/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006830-46.2018.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo
Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EMERSON CAMPAGNA, Brasileiro, Separado
judicialmente, Gráfico, RG 10869238, CPF 073.700.818-00, que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - Colégio São
Francisco Xavier, CNPJ 33.544.370/0017-06. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$
19.555,79, atualizada em março/2018, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 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 14
de novembro de 2018. 05 e 06/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011028-56.2016.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Pereira
de Castro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALEXANDRE DE SOUZA MAVIGNIER MADEIRA,
Brasileiro, Casado, Empresário, RG 181386148, CPF 082.751.778-55, que Colégio Giordano Bruno S/C
Ltda CNPJ: 69.103.315/0001-60 ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento
de R$ 7.544,21 (Outubro/2016), referente ao inadimplemento das mensalidades de Setembro a Dezembro de
2014 e uma taxa de xerox e material, do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as
partes. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias,
efetue o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra.
Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer
que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros
de 1% ao mês Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de setembro de 2018. 06 e 07/12

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 0048382-88.2018.8.26.0100. O Dr. André Luiz da Silva da
Cunha, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Ernani José de Paula
(CPF: 754.901.378-00), que a Ação Monitória ajuizada por Fundação Zerbini (CNPJ: 50.644.053/0001-13)
foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ R$ 6.267,12 (Maio/2018), corrigidos
e acrescido de encargos legais, referente à prestação de serviços hospitalares que geraram despesas no
montante de R$ 1.856,09 (Notas Fiscais de Serviços Faturas nº 00076417 no valor de R$ 282,50 e nº 00076075
no valor de R$ 1.573,59). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, tendo
em vista que o réu foi revel na fase de conhecimento e levando em consideração o disposto no novo Código
de Processo Civil, na forma do artigo 513 § 2º, incisos II e IV, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
efetue o pagamento, ficando a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no
prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento, sendo nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente, afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, 17 de Outubro de 2018. 06 e 07/12

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0007907-79.2012.8.26.0010. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial
- Contratos Bancários. Exequente: Fundo de Recupração de Ativos Fundo de Investimento em Diretos Creditórios não
Padroniozado. Executado: Tangoo Comércio de Produtos para Comunicação Ltda - ME e outros. EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007907-79.2012.8.26.0010. 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) EDSON BOCCATO FERNANDES, Brasileiro, CPF 282.644.348-86, com endereço à Rua Simpatia, 160, Apto 607,
Jardim das Bandeiras, CEP 05436-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de Fundo de Recupração de Ativos Fundo de Investimento em Diretos Creditórios não Padroniozado, alegando
em síntese: �Ação de Execução decorrente de operação de crédito, em que são devedores solidários os co-executados,
oriunda de Cédula de Crédito Bancário Confissão de Dívida Devedor Solidário Girocomp DS Pré Parcelas Iguais/Flex� .
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em três dias,
pague o débito, que fluirá automaticamente do prazo do edital, sob pena de serem penhorados livremente tantos bens
quantos bastem para a garantia da execução (arts.829 e 830 do CPC). No caso de integral pagamento no prazo declinado,
o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, §1º, do Código de Processo Civil). Os embargos
à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópia das peças processuais relevantes, serão oferecidos no
prazo de 15 dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do Código de Processo Civil (art. 915 do Código de
Processo Civil). Alternativamente, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovado o
depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, os executados poderão
requerer que lhes seja permitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros
de 1% ao mês (art. 916 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 18 de outubro de 2018.           06 e 07 / 12 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059803-92.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a R.A.G Alves Logística EPP (CNPJ. 14.605.951/0001-07), que TAM Linhas Aéreas S/A lhe
ajuizou ação de Execução, convertida em ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 41.538,05 (março de
2018), decorrente das Duplicatas n°s 4604617, 4613585, 4710186, 4719935 e 4729011, oriundas da relação
comercial de Serviços de Transporte Aéreo de Cargas. 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, afixado e publicado.                                                                             06 e 07 / 12 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1080493-16.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a Transiberica Viagens e Turismo Ltda - ME (CNPJ. 61.266.821/0001-69), que Sul América
Companhia de Seguro Saúde lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 17.903,80 (setembro de
2017), representada pelos Títulos n° 72557600 e 73395720, ambos da Apólice n° 47000. 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 edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS.                                                                                                        06 e 07 / 12 / 2018.

PROCESSO Nº 1103604-63.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Francisco Avanelk
Vidal de Lima (CPF. 989.930.623-15), que Oxi-Air Equipamentos para Terapia Respiratória Ltda-EPP lhe ajuizou ação
de Execução, objetivando a quantia de R$ 13.340,04 (outubro de 2014), representada pelos cheques n°s 000006,
000007, 000008 e 000002, agência 0130, conta 000229, ambos do Banco Bradesco S/A. Estando o executado em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento)
ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS.                                                                                                         06 e 07 / 12 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO 
Nº 1026124-94.2014.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Sinval Ribeiro de Souza, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALI ZAAROUR, CPF 
269.761.758-22, que Thiago da Silva Pires ajuizou ação 
comum,para cobrança de R$11.497,90(junho/17), referente 
à devolução do depósito em caução relativo à locação do 
imóvel comercial à Av. Ragueb Chohfi 4589, Jardim 
Colonial, atualizado e acrescido das custas e honorários 
advocatícios. Estando o réu em lugar idnorado, expedese 
edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo 
supra, conteste o feito, sob pena de serem aceitos os fatos, 
nomeandose curador especial em caso de revelia. Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS   [6,7] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032235-72.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a Luiz Carlos Orro Martins CPF 049.394.728-09, que Sergio Mastrorosa ajuizou ação monitória, para 
cobrança de R$ 50.000,00 (abril/15), referente ao cheque SB-000611, Banco Itaú, agência 7057, c/c 10808-1, o qual 
deverá ser devidamente atualizado e acrescido dos honorários advocatícios arbitrados em 5%. Estando o réu em lugar 
ignorado,expede-se edital,para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o valor supra, ou no mesmo prazo ofereça 
embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se curador especial em caso 
de revelia.Será o presente edital,por extrato,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.                                               [6,7] 
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE NELSON GAGLIONI, REQUERIDO POR SIRLEY GAGLIONI -
PROCESSO Nº 1003527-26.2017.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família
e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por
sentença proferida em 19 de dezembro de 2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de NELSON
GAGLIONI, CPF 495.307.398-34, declarando-o relativamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil de natureza negocial e patrimonial e nomeada como
CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. Sirley Gaglioni. O presente edital será
publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS.

B 06/12

Citação-Prazo 20 dias-Proc. 1041071-32.2018.8.26.0002. A Dra. Adriana Borges de
Carvalho, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro. Faz Saber
a Potenza Auto Posto Ltda, CNPJ 08.900.866/0001-60, na pessoa de seu representante
legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação
com Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 22.259,58
(julho/2018), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao inadimplemento do
Termo de Ocorrência de Irregularidade n° 8107628. Estando a requerida em lugar ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste,
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do
NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 24.10.2018.

 B 06 e 07/12

Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1004218-06.2018.8.26.0008. O Dr. Luis Fernando Nardelli,
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível - Foro Regional VIII - Tatuapé/SP. Faz Saber a Carolina
de Paula Ferreira, CPF 467.923.608-64, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma
Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento R$ 148.654,78
(04/2018), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários e demais
cominações, referente ao saldo devedor da Linha de Credito: Credito Pessoal Eletrônico
(Operação nº 0150000200450322750). Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena
de ser considerada revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV,
do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art.
344 do NCPC). Será o presente, por extrato, afixado e publicado. São Paulo, 12.11.2018.

B 06 e 07/12

Edital de Intimação, com prazo de 20 dias. Processo nº 1014528-45.2016.8.26.0007. O Dr.
Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional VII -
Itaquera, na forma da Lei. Faz Saber a Antonio Toshio Murakoshi e Marli Coutinho Murakoshi,
que nos autos da ação de Execução de Títulos Extrajudicial, requerida por Condomínio
Edifício Atlântico, procedeu-se a penhora da parte que cabe ao executado sobre o
apartamento nº 02, localizado no andar térreo do Edifício Angola, no Condomínio Atlântico,
situado na Rua Monte Mandirá, nº 2150, Sitio Aricanduva ou Rio das Pedras, Vila Andraus,
em Itaquera, Matricula nº 51.237 do 9º CRI/SP. Estando os executados em lugar ignorado,
foi determinada a intimação da penhora por edital, para que em 10 dias, a fluir após os 20
dias supra, oferecerem impugnação, sob pena de prosseguir a ação, presumindo-se
aceitos como verdadeiros os fatos. 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). São Paulo, 09 de novembro de 2018.         B 06 e 07/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005535-
28.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II -
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCELLO LIMA GOUVEA DE OLIVEIRA, RG
18.607.958-8, CPF 163.149.098-21, e Adriana Marberger Gouvea de Oliveira, CPF
130.294.498-31, que por este Juízo, tramita de uma ação de Execução de Título Extrajudicial,
movida por Condomínio Porto Seguro. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL, da penhora que recaiu sobre o
apartamento nº 91, localizado no 9º andar ou 12º pavimento do Edifício Porto Seguro,
situado na Rua Abdo Ambuba, nº 173, Vila Andrade, 29º Subdistrito-Santo Amaro/SP,
matrícula 225.353 do 11º CRI/SP, da qual foram nomeados depositários e do prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, para impugnação,
bem como do bloqueio efetuado via sistema Bacen-Jud, no valor de R$ 544,58 e do prazo
de cinco dias para impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de setembro
de 2018.          B 06 e 07/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011367-76.2015.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) JOSE LUIZ SOARES, CPF 470.513.068-55, que a Ação de Busca e Apreensão
do veículo marca Hyundai, modelo HB20 Hatch Confort Plus 1.0, placa FUQ8857, ano de
fabricação/modelo 2014/2014, chassi 9BHBG51CAEP263964, requerida pelo Banco
Santander (Brasil) S/A, foi convertida em ação de Execução de Título Extrajudicial, para
cobrança de R$ 60.388,66 (agosto/2016). Estando o executado em local ignorado, foi
deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague
o “quantum” reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado
o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o
prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecer embargos, facultando ao
executado nesse prazo, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito
de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo
em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 28 de setembro de 2018.     B 06 e 07/12

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0047997-53.2012.8.26.0100 - 1139/12.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz
Gustavo Esteves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Jorge do Rosário Caldas,
Industrias Reunidas F. Matarazzo, Armando Barbati Filho, Susy Mary Valério Barbati, Ely
de Oliveira Faria, rep. Organização Magnata de Trasportes LTDA, Maria de Lourdes
Pereira Gervasio, Jurcy Administração e Empreendimento, Emanuel Lopes Botelho,
Organização Magnata de Trasnportes LTDA, Nelson Gervasio, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que
ARMANDO BARBATI FILHO, Susy Mary Valerio Barbati ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Antonio Egas
Muniz, 170/176, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo
de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem 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. B 06 e 07/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1037663-67.2017.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). RODRIGO SOUSA DAS GRACAS, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) ERIC FIGUEIREDO COUTINHO, CPF 354.637.448-74, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum por parte de Banco Santander (Brasil) S/A, objetivando
condenar o réu ao pagamento R$ 118.188,60 (junho/2017), bem como a custas, honorários
e demais cominações, referente ao saldo devedor da linha de Crédito Pessoal Eletrônico
Santander nº 00331725320000002250 - Crédito Reorganização (cadastrado internamente
sob o nº 1725000002250322750), junto a conta corrente de nº 010005494, agência 1725.
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 06 de setembro de 2018.          B 06 e 07/12

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0056550-79.2018.8.26.0100) -
Processo Principal: 0204254-77.2010.8.26.0100. A Dra. Denise Cavalcante Fortes Martins,
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Foro Central Cível. Faz Saber a Sociedade Beneficente
Hospitalar São Caetano, CNPJ 59.302.026/0001-37, na pessoa de seu representante
legal, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de
R$ 2.516.314,17 (01.07.2018), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários
advocatícios e demais cominações. Estando a ré em lugar ignorado, expediu-se o presente,
para que, em 15 dias, após fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento voluntário do
débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios
de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do Código de Processo Civil). Transcorrido o prazo sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independente de
penhora ou nova intimação, ofereça sua impugnação, nos próprios autos (art. 525 do
Código de Processo Civil). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. São Paulo, 17 de setembro de 2018.   B 06 e 07/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007059-64.2013.8.26.0008
O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São
Paulo, Dr. Cláudio Pereira França, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Alldan Assessoria
Empresarial Ltda, CNPJ 10.292.149/0001-45, na pessoa de seu representante legal e a
Daniela Borges Galvez, CPF 265.573.038-05, que a Ação de Busca e Apreensão do
veículo marca Hyundai I 30 2.0, placa EME7495, ano de fabricação/modelo 2010/2009,
chassi KMHDC51EBAU181812, renavan 173114890, requerida pelo Banco Santander
(Brasil) S/A, foi convertida em ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de
R$ 269.548,54 (março/2018). Estando as executadas em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado, caso em que a verba
honorária será reduzida à metade ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do
exeqüente, 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,
atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena não o
fazendo, ser convertido em penhora o arresto efetuado sobre o valor de R$ 89,66,
presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de outubro de
2018.          B 06 e 07/12

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1096664-82.2014.8.26.0100. O Dr. Alexandre
Bucci, Juiz de Direito da 10ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber
a Fábio Cesar Cruz, CPF 310.359.998-62, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou
uma ação Execução de Título Extrajudicial, tendo como corréus Supercruz Comercial e
Distribuidora de Alimentos Ltda EPP e outro, para cobrança de R$ 762.269,69 (jan/2018),
referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário CCB nº 400270721213
(3416000007950). Estando o executado em local ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido
de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias,
a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo
supra, para oferecer embargos, facultando ao executado nesse prazo, reconhecendo o
crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas
e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 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 edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
13 de novembro de 2018.          B 06 e 07/12

Citação - Prazo 20 dias - Proc. nº 0020235-47.2012.8.26.0008. O Dr. Luiz Fernando Pinto
Arcuri, Juiz de Direito da 11ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber
a Bron-Fer Metais Ferrosos e não Ferrosos Ltda, CNPJ 74.307.380/0001-48, na pessoa
de seu representante legal, que Kroll Com. de Peças Indls. e Implementos para Tratores
Ltda, ajuizou uma Ação Declaratória de Nulidade de Títulos Extrajudiciais e Respectivos
Protestos c.c. Perdas e Danos e Tutela Antecipada, com Procedimento Sumário, tendo
como corréu Banco do Brasil S.A, objetivando a sustação e nulidade das duplicatas
mercantis por indicação nºs 269/06, 269/05, 269/04, 269/03, 279/06, 279/05, 279/03 e 279/
04, nos valores de R$ 4.638,50, R$ 4.638,50, R$ 4.638,50, R$ 4.638,50, R$ 4.812,31, R$
4.812,31, R$ 4.812,31 e R$ 4.812,31; a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção
ao crédito; sob pena de multa pecuniária e diária pelo descumprimento do provimento
liminar, no valor de R$ 1.000,00; declarar a solidariedade das rés, para que sejam
compelidas a apresentarem todos os títulos emitidos contra a autora e/ao pagamento em
dobro da somatória dos títulos emitidos indevidamente; condenar as rés ao pagamento de
indenização para a reparação dos danos morais, no valor de 10 vezes o valor total das
cobranças indevidas, bem como a custas, honorários e demais cominações. Sendo
concedida a medida antecipatória, determinando a sustação dos efeitos dos protestos dos
referidos títulos, bem como para suspensão das respectivas anotações junto aos órgãos
de proteção ao crédito, até o julgamento. Estando a requerida em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste,
sob pena de ser considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso
de revelia (art. 257 §- IV). Será o presente, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de outubro de 2018.

B 06 e 07/12
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Editora Scipione S.A. - CNPJ/MF 44.127.355/0001-11 - NIRE 35.300.314.085 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/06/2018. 1. Data, Hora e 
Local: Em 20/06/2018, às 11h, na sede da Editora Scipione S.A. (“Sociedade”), localizada em São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 7221, 1º andar, setor D, Pi-
nheiros, CEP 05425-902. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), em decor-
rência da presença da Somos Sistemas de Ensino S.A., acionista representando a totalidade do capital social da Sociedade, conforme assinaturas na Lista de Presença 
de Acionistas da Sociedade. 3. Mesa: Presidente: Sr. Daniel Cordeiro Amaral; Secretária: Sra. Giulianna Esposito Bendinelli. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração 
das atividades desenvolvidas pela filial da Sociedade inscrita no CNPJ/MF nº 44.127.355/0013-55. 5. Deliberações: Inicialmente, cumpre consignar que a acionista 
detentora da totalidade do capital social da Sociedade autorizou a lavratura da ata em forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acio-
nistas, conforme faculta o artigo 130, §§ 1º e 2º da LSA. A única acionista da Sociedade aprovou, sem quaisquer reservas ou ressalvas a alteração das atividades de-
senvolvidas pela filial inscrita no CNPJ/MF nº 44.127.355/0013-55, registrada na JUCEPE sob o NIRE 26900220734, de modo a excluir a atividade de comércio varejista 
de livros (CNAE 47.61-0-01), conforme indicado no quadro abaixo: De: Atividade Principal: 46.47-8-02 - comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; Ati-
vidade Secundária: 47.61-0-01 - comércio varejista de livros, 73.19-0-02 - promoção de vendas. Para: Atividade Principal: 46.47-8-02 - comércio atacadista de livros, 
jornais e outras publicações; Atividade Secundária: 73.19-0-02 - promoção de vendas. 6. Encerramento: Formalidades legais. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Daniel 
Cordeiro Amaral; Secretária: Sra. Giulianna Esposito Bendinelli. Acionista: Somos Sistemas de Ensino S.A. (p. Daniel Cordeiro Amaral e Guilherme Figueiredo Maia Luz). 
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. SP, 20/06/2018. JUCESP nº 380.159/18-1 em 09/08/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Saraiva Educação S.A. - CNPJ/MF nº 50.268.838/0001-39 - NIRE 35.300.497.911 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13/09/2018 - 1. 
Data, Hora e Local: Em 13/09/2018, às 14h, na sede da Saraiva Educação S.A. (“Sociedade”), localizada em São José dos Campos/SP, na Rodovia Presidente 
Dutra, km 136, bloco 4, módulo 5, Eugênio de Mello, CEP 12247-004. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º da 
Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“LSA”), em decorrência da presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade: 
Somos Educação S.A. e Somos Sistemas de Ensino S.A., conforme assinaturas na Lista de Presença de Acionistas da Sociedade. 3. Mesa: Presidente: Sr. Daniel 
Cordeiro Amaral; Secretária: Sra. Carolina Bottura Palenga Zanotta. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i)
aos termos e condições dos Planos de Remuneração em Ações da Somos Educação S.A., e (ii)
cada participante dos referidos Planos de Remuneração em Ações vinculado à Sociedade um documento por meio do qual a Sociedade assume obrigação 
de pagamento aos participantes. 5. Deliberações: As acionistas da Sociedade aprovaram, sem quaisquer reservas ou ressalvas: (i) 
adesão integral e sem ressalvas, pela Sociedade, aos termos e condições dos seguintes planos de remuneração aprovados em Assembleias Gerais da Somos 
Educação S.A., sociedade por ações de capital aberto controladora indireta da Sociedade (“Somos Educação”): (a) 1º Plano de Remuneração, aprovado pela 
Assembleia Geral Extraordinária da Somos Educação realizada em 19/03/2015, aditado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/01/2018 e pela 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/08/2018 (com condição suspensiva) (“1º Plano”); e (b) 2º Plano de Remuneração, aprovado pela Assembleia 
Geral Extraordinária da Somos Educação realizada em 22/01/2018 e aditado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/08/2018 (com condição 
suspensiva) (“2º Plano” e, em conjunto com o 1º Plano, os “Planos de Remuneração”). Cópias dos Planos de Remuneração foram examinadas pelos presentes 

(ii) 
Contrato”) ou quaisquer outros 

contratos de pagamento em ações celebrados entre a Sociedade e o Participante em relação ao 1º Plano e/ou ao 2º Plano, um documento, por meio do qual a 
Sociedade assumirá as obrigações de pagamento ao participante sob o Contrato, em dinheiro, se e quando devidas. (iii) Autorizar os Diretores da Sociedade a 
tomarem todas e quaisquer providências necessárias para o integral cumprimento das deliberações acima. 6. Encerramento: Formalidades legais. 7. Assi-
naturas: Mesa: Presidente: Daniel Cordeiro Amaral; Secretária: Carolina Bottura Palenga Zanotta. Acionistas: Somos Educação S.A. (p. Daniel Cordeiro Amaral 

 JUCESP nº 475.574/18-7 em 04/10/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Editora Scipione S.A. - CNPJ/MF 44.127.355/0001-11 - NIRE 35.300.314.085 - Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Terceira Emissão de Debên-
tures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com garantia adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, 
com Esforços Restritos. 1. Dia, Hora e Local: Em 02/08/2018, às 14h, na sede social da Editora Scipione S.A. (“Emissora”), localizada na Avenida das 
Nações Unidas, nº 7.221, 3º Andar, Setor A, Pinheiros, CEP 05425-902, São Paulo/SP. 2. Convocação e Presença: Nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 
6.404/76, conforme alterada (“LSA”), e do Instrumento Particular de Escritura da Terceira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Editora Scipione S.A., ce-
lebrado em 11/10/2017 entre a Emissora, Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), Editora Ática S.A., Somos 
Sistemas de Ensino S.A. e Somos Educação S.A. (em conjunto, “Garantidoras”) (“Escritura”), fica dispensada a convocação em decorrência da presença 
de Debenturistas representando 100% das Debêntures em circulação, conforme assinatura constante da Lista de Presença de Debenturistas anexa a esta 
ata e arquivada na sede da Emissora. Presentes ainda (a) o representante legal do Agente Fiduciário, bem como (b) os representantes legais da Emissora e 
das Garantidoras. 3. Mesa: Marcelo Cortopassi Neto, Presidente; Deyse Moreno Antunes, Secretária. 4. Lavratura da Ata: Autorizada a lavratura da presente 
ata de Assembleia Geral de Debenturistas na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos Debenturistas, nos termos do artigo 
130, §§ 1º e 2º, e do artigo 71, § 2º, da LSA. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o consentimento prévio (waiver) para a alienação de participação societária, 
representando o controle acionário da Somos Educação S.A., detida por fundos de investimento geridos pela Tarpon Gestora de Recursos S.A. (“Fundos 
Tarpon”) para a Saber Serviços Educacionais Ltda. (“Saber”), sociedade controlada indiretamente pela Kroton Educacional S.A. (“Operação”), permanecendo 
a Somos Educação S.A. como controladora direta da Editora Ática S.A., Somos Sistemas de Ensino S.A. e da Emissora, estando a implementação da Operação 
sujeita a certas condições precedentes previstas no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, celebrado em 23/04/2018 entre a Saber e os 
Fundos Tarpon, inclusive a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, sendo que não deverá ser caracterizado qualquer Evento 
de Inadimplemento, conforme definido na Escritura, por conta da Operação; e (ii) a autorização para que a Emissora, as Garantidoras e o Agente Fiduciário 
pratiquem todos os atos necessários à realização, formalização, implementação e aperfeiçoamento das deliberações a serem tomadas nesta Assembleia 
Geral de Debenturistas. 7. Deliberações: Após a discussão das matérias, os Debenturistas aprovaram, de forma unânime, sem quaisquer restrições e em 
conformidade com a Escritura, a concessão do consentimento prévio (waiver) em relação à Operação, sendo que não deverá ser caracterizado qualquer Even-
to de Inadimplemento, conforme definido na Escritura, por conta da Operação. Os Debenturistas autorizaram, também de forma unânime e sem quaisquer 
restrições, a Emissora, as Garantidoras e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos necessários à realização, formalização, implementação e aperfei-
çoamento das deliberações aqui consubstanciadas. 8. Encerramento: Formalidades legais. Mesa: Presidente: Sr. Marcelo Cortopassi Neto; Secretária: Sra. 
Deyse Moreno Antunes. Emissora: Editora Scipione S.A. (p. Daniel Cordeiro Amaral e Tarcísio José Luzes Borges e Borges). Agente Fiduciário: Planner Trustee 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (p. Aline Papile Cunto). Garantidoras: Editora Ática S.A., Somos Sistemas de Ensino S.A. e Somos Educação 
S.A (p. Daniel Cordeiro Amaral e Tarcísio José Luzes Borges e Borges). Debenturistas: Itau Renda Fixa Longo Prazo Credito Privado Diferenciado FI, Itau 
Renda Fixa Credito Privado Diferenciado II Fundo de Investimento, Itau Renda Fixa Floor Fundo de Investimento, Itau Frances Renda Fixa FI, Itau Key Source 
Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento, Top Renda Fixa Mix Credito Privado Longo Prazo FI, Itau Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de 
Investimento, Itau Renda Fixa Credito Privado Diferenciado IQ Fundo de Investimento e Itau Wealth IQ Master Renda Fixa Referenciado DI FI. Certifico e dou fé 
que esta ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. SP, 02/08/2018. JUCESP nº 381.188/18-8 em 10/08/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Somos Operações Escolares S.A.- CNPJ/MF nº 26.083.507/0001-40 - NIRE 35.300.494.997 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
20/06/2018. 1. Data, Hora e Local: Em 20/06/2018, às 16h, na sede da Somos Operações Escolares S.A. (“Sociedade”), na Avenida das Nações Unidas, 
7221, 3º andar, setor C, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05425-902. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º da 
Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), em decorrência da presença da Editora Ática S.A., acionista representando a totalidade do capital social da 
Sociedade. 3. Mesa: Presidente: Sr. Daniel Cordeiro Amaral; Secretária: Sra. Giulianna Esposito Bendinelli. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento 
de capital da Sociedade, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; (ii) a alteração do artigo 14 do Estatuto Social, referente a forma de 
representação da Sociedade; (iii) a eleição de novos membros da Diretoria; e (iv) a consolidação do Estatuto Social da Sociedade. 5. Deliberações: A acio-
nista detentora da totalidade do capital social da Sociedade aprovou, sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) o aumento do capital social da Sociedade 
de R$ 513.184.225,00 para R$ 578.184.225,00, ou seja, um aumento efetivo de R$ 65.000.000,00, com a consequente emissão de 65.000.000 de novas 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 por ação, fixado de acordo com o §1º, do artigo 170 da LSA, as quais, 
conforme Boletim de Subscrição que constitui Anexo I a esta ata, são totalmente subscritas pela única acionista, Editora Ática S.A., e por ela integralizadas 
mediante a capitalização de créditos resultantes de adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC, realizados em 02/05/2018 e 07/06/2018, no 
valor de R$ 25.000.000,00 e R$ 40.000.000,00 respectivamente, devidamente reconhecidos e registrados na escrituração contábil da Sociedade, de modo 
que o artigo 5º do Estatuto Social da Sociedade passará a ter a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em 
moeda corrente nacional, é de R$ 578.184.225,00, dividido em 578.184.225 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” (ii) a alteração do 
artigo 14 do Estatuto Social, de modo a adaptar a sua redação para refletir a nova forma de representação da Sociedade. Nesse sentido, o artigo 14 do 
Estatuto Social passará a ter a seguinte redação: “Artigo 14. Observadas as hipóteses específicas previstas nos parágrafos a seguir, bem como os termos 
das procurações outorgadas pela Sociedade, a Sociedade poderá ser representada da seguinte forma: (i) pela assinatura conjunta de 2 Diretores; (ii) pela 
assinatura de 1 Diretor em conjunto com 1 procurador devidamente constituído; (iii) pela assinatura conjunta de 2 procuradores devidamente constituídos; 
ou (iv) pela assinatura isolada de 1 Diretor ou 1 procurador devidamente constituído. § 1º. A representação da Sociedade dependerá da assinatura conjun-
ta de 2 Diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor Presidente ou o Diretor Financeiro, para a assunção de obrigações cujo valor seja igual ou su-
perior a R$ 10.000.000,00. § 2º. A representação da Sociedade dependerá da assinatura conjunta de quaisquer 2 Diretores, ou da assinatura do Diretor 
Presidente ou do Diretor Financeiro em conjunto com 01 procurador devidamente constituído, para a assunção de obrigações cujo valor seja igual ou supe-
rior a R$ 500.000,00 e inferior a R$ 10.000.000,00. § 3º. A representação da Sociedade dependerá (i) da assinatura conjunta de quaisquer 2 Diretores; ou 
(ii) da assinatura conjunta de 1 Diretor com 1 procurador devidamente constituído; ou (iii) da assinatura conjunta de 2 procuradores devidamente consti-
tuídos: (a) para a assunção de obrigações cujo valor seja inferior a R$ 500.000,00; ou (b) em quaisquer casos de concessão de patrocínios e/ou doações, 
de qualquer tipo, realizadas pela Sociedade, independentemente do valor envolvido. § 4º. A Sociedade poderá ser representada isoladamente por 1 Diretor 
ou por 1 procurador devidamente constituído, somente para prática dos seguintes atos: (i) assunção de obrigações cujo valor seja inferior a R$ 2.000,00; 
(ii) representação da Sociedade em juízo ou perante quaisquer órgãos públicos federais, estaduais e municipais, autarquias, sociedades de economia 
mista, juntas comerciais, cartórios de registro de imóveis, civil de títulos e documentos e de notas, entidades de classes, nas Assembleias Gerais de acio-
nistas ou reuniões de sócios das sociedades nas quais a Sociedade participe, bem como nas assembleias ou reuniões de entidades de direito privado nas 
quais a Sociedade participe como patrocinadora, membro fundador ou membro participante; (iii) representação da Sociedade em certames licitatórios com 
o fim específico de solicitar documentos, certidões, informações, realizar consultas, atualizar dados cadastrais, podendo para tanto protocolar, assinar, 
retirar, entregar e receber quaisquer documentos, efetuar pagamentos de guias, taxas, emolumentos e custas; (iv) na cobrança de quaisquer valores devidos 
à Sociedade, independentemente do valor devido; (v) no endosso de instrumentos destinados à cobrança ou depósito em nome da Sociedade, independen-
temente do valor envolvido; e (vi) de representação da Sociedade perante seus empregados, a Justiça do Trabalho ou sindicatos, referente a matérias tra-
balhistas. § 5º. As procurações em nome da Sociedade serão sempre outorgadas por 2 Diretores em conjunto, sendo um deles necessariamente o Diretor 
Presidente ou o Diretor Financeiro, e terão prazo de validade de até 1 ano, sendo vedado o substabelecimento, com exceção das procurações ad judicia, que 
terão prazo de duração indeterminado e autorizarão o substabelecimento. § 6º. A Assembleia Geral poderá deliberar sobre outras formas de representação 
da Sociedade.” (iii) a eleição dos Srs. Bruno Gebara Stephano, RG nº 26.443.485-1 (SSP/SP), CPF/MF nº 334.056.528-71, com endereço comercial em São 
Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 7221, 1º andar, Pinheiros, CEP 05425-902; e Eduardo José de Freitas Adrião, RG nº 27.241.297 (SSP/SP), CPF/MF 
nº 281.814.948-73, com endereço comercial na em São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, nº 7221, 1º andar, Pinheiros, CEP 05425-902, ambos para 
o cargo de Diretor sem designação específica, com mandato unificado aos dos demais diretores, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as 
demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 2018. Os Diretores ora eleitos, declaram para os devidos fins, sob as penas da lei, que 
preenchem todos os requisitos legais para o exercício do cargo para o qual foram eleitos e não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade (a) 
por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou (b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema finan-
ceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os Diretores tomam posse de seus 
cargos por meio da assinatura dos termos de posse constantes do Anexo II a esta ata, e que também se encontram arquivados na sede da Sociedade. Em 
razão das deliberações acima, fazer constar que a Diretoria da Sociedade passa a ter a seguinte composição: (a) Fernando Shayer no cargo de Diretor Pre-
sidente; (b) Daniel Cordeiro Amaral no cargo de Diretor Financeiro; (c) Thiago Conde Tourinho no cargo de Diretor; (d) Bruno Gebara Stephano no cargo de 
Diretor; e (e) Eduardo José de Freitas Adrião no cargo de Diretor, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações 
financeiras do exercício social a ser encerrado em 31/12/2018. (iv) a consolidação do Estatuto Social, o qual passa a vigorar nos termos do Anexo III a esta 
ata. 7. Encerramento: Formalidades legais. 8. Assinaturas: Mesa: Presidente: Daniel Cordeiro Amaral; Secretária: Sra. Giulianna Esposito Bendinelli. Acio-
nista: Editora Ática S.A. (p. Daniel Cordeiro Amaral e Guilherme Figueiredo Maia Luz). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.  
SP, 20/06/2018. JUCESP nº 345.377/18-7 em 20/07/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Somos Educação Investimentos S.A. - CNPJ/MF nº 27.317.542/0001-49 - NIRE 35.300.502.124 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 
11/10/2018 - 1. Data, Hora e Local: Em 11/10/2018, às 18h50, na sede da Somos Educação Investimentos S.A. (“Companhia”), na Avenida das Nações 
Unidas, 7221, 3º andar, setor C, espaço 1, Pinheiros, CEP 05425-902, em São Paulo/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos 
do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social 
da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Mario Ghio Junior; Secretário: Carlos Alberto Bolina Lazar. 4. Deliberações: Preliminarmente, os acionistas aprovaram por 
unanimidade que a presente ata seja lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. Após examinada 
e discutida as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: (i) Tomar conhecimento 
sobre a renúncia dos Srs. (i) Fernando Shayer, RG nº 22.218.916-2 SSP/SP, CPF/MF nº 066.182.178-14, residente emSão Paulo/SP, com endereço comercial 
na Avenida das Nações Unidas, 7221, 1º andar, Pinheiros, CEP 05425-902; (ii) Guilherme Figueiredo Maia Luz, RG nº 26.746.413-7 SSP/SP, CPF/MF nº 
277.661.048-30, residente em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 7221, 1º andar, Pinheiros, CEP 05425-902; (iii) Daniel 
Cordeiro Amaral, RG nº 4.172.313-2 DGPC/GO, CPF/MF nº 999.496.871-87, residente em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações 
Unidas, nº 7221, 1º andar, Pinheiros, CEP 05425-902; e (iv) Cláudio Lensing, RG nº 35.332.663-x, CPF/MF nº 293.665.438-63, residente em São Paulo/SP, com 
endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 7221, 1º andar, Pinheiros, CEP 05425-902, dos cargos de Diretores da Companhia, conforme Termos de 

relação a toda e qualquer obrigação e/ou direito decorrente do exercício do cargo de administração da Companhia, para nada mais reclamarem da Companhia, 
seja a que título for, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo, renunciando expressamente, a todo e qualquer direito presente e superveniente relativo aos 

Srs. (i) Mario Ghio Junior, RG nº 21.135.759-5 SSP/SP, CPF/MF nº 127.225.868-86; (ii) Carlos Alberto Bolina Lazar, RG nº 25.678.341-X SSP/SP, CPF/MF nº 
266.616.878-60; e (iii) Roberto Afonso Valério Neto, RG nº 23.805.138-9, CPF/MF nº 210.436.968-14, todos com endereço comercial em São Paulo/SP, na 
Avenida Paulista, 1.106, 10º andar, Cerqueira César, CEP 01310-914. Os diretores ora eleitos tomam posse mediante assinatura dos respectivos termos de 
posse transcritos no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia. Os Diretores nomeados são, desde já, empossados em seus respectivos 
cargos e investidos de todos os poderes necessários à administração da Companhia pelo prazo de mandato de 02 anos, observadas as disposições da lei e 
do Estatuto Social da Companhia. Os Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, que: (a) aceitam a indicação ao cargo; (b) não estão impedidos, por lei 
especial, de exercer a administração de sociedades empresárias e; (c) não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concus-
são, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 
nos termos do artigo 147, §1º da Lei das Sociedades por Ações. 5. Encerramento: Formalidades legais. Mesa: Presidente: Mario Ghio Junior; Secretário: Carlos 
Alberto Bolina Lazar. Acionistas: Somos Educação S.A. (p. Mario Ghio Junior e
SP, 11/10/2018. JUCESP nº 510.331/18-0 em 25/10/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Somos Operações Escolares S.A. - CNPJ/MF nº 26.083.507/0001-40 - NIRE 35.300.494.997 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada 
em 13/09/2018. 1. Data, Hora e Local: Em 13/09/2018, às 16h, na sede da Somos Operações Escolares S.A. (“Sociedade”), na Avenida das Nações 
Unidas, 7221, 3º andar, setor C, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05425-902. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do 
artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), em decorrência da presença da Editora Ática S.A., acionista representando a totalidade 
do capital social da Sociedade. 3. Mesa: Presidente: Sr. Daniel Cordeiro Amaral; Secretária: Sra. Carolina Bottura Palenga Zanotta. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre: (i) ratificação e formalização da adesão da Sociedade aos termos e condições dos Planos de Remuneração em Ações da Somos Edu-
cação S.A., e (ii) autorização aos administradores da Sociedade para firmar com cada participante dos referidos Planos de Remuneração em Ações 
vinculado à Sociedade um documento por meio do qual a Sociedade assume obrigação de pagamento aos participantes. 5. Deliberações: A acionista 
detentora da totalidade do capital social da Sociedade aprovou, sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) Ratificar e formalizar a adesão integral e 
sem ressalvas, pela Sociedade, aos termos e condições dos seguintes planos de remuneração aprovados em Assembleias Gerais da Somos Educação 
S.A., sociedade por ações de capital aberto controladora indireta da Sociedade (“Somos Educação”): (a) 1º Plano de Remuneração, aprovado pela As-
sembleia Geral Extraordinária da Somos Educação realizada em 19/03/2015, aditado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/01/2018 
e pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/08/2018 (com condição suspensiva) (“1º Plano”); e (b) 2º Plano de Remuneração, aprovado 
pela Assembleia Geral Extraordinária da Somos Educação realizada em 22/01/2018 e aditado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
30/08/2018 (com condição suspensiva) (“2º Plano” e, em conjunto com o 1º Plano, os “Planos de Remuneração”). Cópias dos Planos de Remuneração 
foram examinadas pelos presentes e ficarão arquivadas na sede social. (ii) Autorizar os Diretores da Sociedade a firmar, individualmente com cada 
participante dos Planos de Remuneração vinculado à Sociedade e com o qual a Somos Educação firmou Contrato de Remuneração em Ações Sob 
Condição Suspensiva (“Contrato”) ou quaisquer outros contratos de pagamento em ações celebrados entre a Sociedade e o Participante em relação 
ao 1º Plano e/ou ao 2º Plano, um documento, por meio do qual a Sociedade assumirá as obrigações de pagamento ao participante sob o Contrato, 
em dinheiro, se e quando devidas. (iii) Autorizar os Diretores da Sociedade a tomarem todas e quaisquer providências necessárias para o integral 
cumprimento das deliberações acima. 7. Encerramento: Formalidades legais. 8. Assinaturas: Mesa: Presidente: Daniel Cordeiro Amaral; Secretária: 
Carolina Bottura Palenga Zanotta. Acionista: Editora Ática S.A. (p. Daniel Cordeiro Amaral e Guilherme Figueiredo Maia Luz). Certifico que a presente 
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. SP, 13/09/2018. JUCESP nº 475.576/18-4 em 04/10/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Nice Participações S.A. - CNPJ/MF nº 10.778.464/0001-87 - NIRE 35.300.365.411 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada 
em 11/10/2018 - 1. Data, Hora e Local: Em 11/10/2018, às 22h20, na sede da Nice Participações S.A. (“Companhia”), na Avenida 
das Nações Unidas, 7221, 3º andar, setor B, Pinheiros, CEP 05425-902, em São Paulo/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Mario Ghio Junior; Secretário: Carlos Alberto Bolina 
Lazar. 4. Deliberações: Preliminarmente, os acionistas aprovaram por unanimidade que a presente ata seja lavrada na forma sumária, 
conforme autorizado pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. Após examinada e discutida as matérias constantes da ordem 
do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: (i) Tomar conhecimento sobre a renúncia dos Srs. 
Daniel Cordeiro Amaral, RG nº 4.172.313-2 (DGPC/GO), CPF/MF nº 999.496.871-87, residente em São Paulo/SP, e Claudio Lensing, RG 
nº 35.332.663-X (SSP/SP), CPF/MF nº 293.665.438-63, ambos com endereço comercial em São Paulo/SP, ambos com endereço comercial 
na Avenida das Nações Unidas, 7221, 1º andar, Pinheiros, CEP 05425-9020, do cargo de Diretores da Companhia, conforme Termos de 
Renúncia entregues à Companhia neste ato que ficam arquivados em sua sede; e os diretores renunciantes outorgam plena, rasa e 
irrevogável quitação em relação a toda e qualquer obrigação e/ou direito decorrente do exercício do cargo de administração da Companhia, 
para nada mais reclamarem da Companhia, seja a que título for, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo, renunciando expressamente, a 
todo e qualquer direito presente e superveniente relativo aos atos de gestão praticados por eles no exercício de suas funções.(ii) Aprovar a 
eleição para o cargo de diretor sem designação específica da Companhia os Srs. (i) Mario Ghio Junior, RG nº 21.135.759-5 SSP/SP, CPF/
MF nº 127.225.868-86; (ii) Carlos Alberto Bolina Lazar, RG nº 25.678.341-X SSP/SP, CPF/MF nº 266.616.878-60; e (iii) Roberto Afonso 
Valério Neto, RG nº 23.805.138-9, CPF/MF nº 210.436.968-14, todos com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Paulista, 
1.106, 10º andar, Cerqueira César, CEP 01310-914. Os diretores ora eleitos tomam posse mediante assinatura dos respectivos termos de 
posse transcritos no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia. Os Diretores nomeados são, desde já, empossados 
em seus respectivos cargos e investidos de todos os poderes necessários à administração da Companhia pelo prazo de mandato de 02 
anos, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia. Os Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, que: (a) 
aceitam a indicação ao cargo; (b) não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresárias e; (c) não 
foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública 
ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do artigio 147, §1º 
da Lei das Sociedades por Ações. 5. Encerramento: Formalidades legais. Mesa: Presidente: Mario Ghio Junior; Secretário: Carlos Alberto 
Bolina Lazar. Acionista: Somos Educação Investimentos S.A. (p. Mario Ghio Junior, e Carlos Alberto Bolina Lazar). A presente é cópia fiel 
da ata lavrada no livro próprio. SP, 11/10/2018. JUCESP nº 510.034/18-4 em 25/10/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Editora Ática S.A. - CNPJ/MF nº 61.259.958/0001-96 - NIRE 35.300.314.093 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 
21/06/2018 - 1. Data, Hora e Local: Em 21/06/2018, às 10h, na sede da Editora Ática S.A. (“Sociedade”), em São Paulo/SP, na Avenida 
das Nações Unidas, 7221, 3º andar, setor A, Pinheiros, CEP 05425-902. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos 
termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“LSA”), em decorrência da presença da Somos Sistemas de 
Ensino S.A., acionista representando a totalidade do capital social da Sociedade, conforme assinaturas na Lista de Presença de Acionistas 
da Sociedade. 3. Mesa: Presidente: Sr. Daniel Cordeiro Amaral; Secretária: Sra. Giulianna Esposito Bendinelli. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre a retificação de determinadas deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade, realizada em 29/12/2017, 
cuja ata foi registrada na JUCESP nº 121.800/18-0, em sessão de 08/03/2018 (“AGE 29/12/2017”). 5. Deliberações: A única acionista 
da Sociedade aprovou, sem quaisquer reservas ou ressalvas: (i) Aprovar a elaboração desta ata sob a forma de sumário e sua publicação 
com a omissão da assinatura da acionista presente, na forma do artigo 130, §1º e §2º da LSA; (ii) Fazer constar que o Laudo de Avaliação 
da Parcela Cindida da Sociedade (“Laudo de Avaliação”) e o Instrumento de Justificação e Protocolo de Cisão Parcial da Editora Ática S.A. 
e a Incorporação da Parcela Cindida pela Saraiva Educação S.A. (“Protocolo”), ambos aprovados na AGE 29/12/2017, foram retificados 
em decorrência de ajustes em determinados saldos contábeis em 29/12/2017, que, consequentemente, alteraram os valores dos ativos 
cindidos, conforme definidos pelos trabalhos de auditoria externa independente das demonstrações financeiras da Sociedade, levantadas 
em 31/12/2017, trabalhos esses finalizados tão somente após a emissão do Laudo de Avaliação original, os quais alcançaram o valor 
dos ativos da Sociedade que foram incorporados pela Saraiva Educação S.A., sociedade anônima Saraiva Educação S.A., sociedade 
por ações, em São José dos Campos/SP, na Rodovia Presidente Dutra, km 136, bloco 4, módulo 5, Eugênio de Mello, CEP 12247-004, 
CNPJ/MF nº 50.268.838/0001-39, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.497.911 (“Saraiva”), conforme 
aprovado na AGE 29.12.2017; (iii) Aprovar os termos e condições do Instrumento de Re-Ratificação do Instrumento de Justificação e 
Protocolo de Cisão Parcial da Editora Ática S.A. e a Incorporação da Parcela Cindida pela Saraiva Educação S.A., firmado nesta data 
pelas administrações da Sociedade, de um lado, e da Saraiva, de outro lado, cuja cópia rubricada passa a integrar a presente ata como 
Anexo I (“Retificação do Protocolo”); e (iv) Aprovar o Instrumento de Retificação do Laudo de Avaliação da Parcela Cindida da Ática, que 
constou como anexo à Retificação do Protocolo e substitui, para todos os fins, o Laudo de Avaliação que havia sido anteriormente aprovado 
pela acionista, conforme item 5.4 da ata da AGE 29/12/2017 (“Laudo de Avaliação Retificado”). 6. Encerramento: Formalidades legais. 
7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Daniel Cordeiro Amaral; Secretária: Sra. Giulianna Esposito Bendinelli. Acionista: Somos Sistemas de 
Ensino S.A. (p. Daniel Cordeiro Amaral e Guilherme Figueiredo Maia Luz). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro 
próprio. SP, 21/06/2018. Mesa: Daniel Cordeiro Amaral - Presidente, Giulianna Esposito Bendinelli - Secretária. JUCESP nº 381.807/18-6 
em 13/08/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Gaia Agro Securitizadora S.A.
CNPJ Nº14.876.090/0001-93 - NIRE 35300418514

Proposta aos Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio
da 1ª Série da 5ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A.

Gaia Agro Securitizadora S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, São Paulo; 
na Capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.876.090/0001-93 (“Securitizadora”), na qualidade de 
emissora da 1ª Série da 5ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“Securitização”), vem divulgar o quanto segue. 
1. Todos os termos iniciados em letras maiúsculas, quando não defi nidos no presente Fato Relevante, possuem o signifi cado que 
lhes é conferido no Termo de Securitização da Emissão, conforme aditado (“Termo de Securitização”); 2. Na data de 03 de 
dezembro de 2018, a Devedora, assim defi nida no Termo de Securitização, apresentou uma Proposta para a Securitizadora, 
endereçada aos Titulares de CRA da 1ª Série da 5ª Emissão (a “Proposta”) requerendo a convocação de assembleia de Titulares 
de CRA para deliberar sobre: (i) a prorrogação da Data de Vencimento dos CRA de 08/01/2019 para 15/04/2021, e a alteração da 
Remuneração de 100% da variação acumulada da taxa DI Over para 102% da variação acumulada da taxa DI Over, e; (ii) o 
desdobramento dos CRA na proporção de 1 para 1658, com o intuito de aumentar a liquidez dos CRA, sobretudo em consideração 
à alteração trazida pela Instrução 554 da Comissão de Valores Mobiliários de 17 de dezembro de 2014, para Investidores 
Qualifi cados. 3. Deste modo, a Securitizadora procederá para a publicação de Edital de convocação de assembleia aprazada para 
o dia 04 de janeiro de 2019, contemplando os itens da Proposta na ordem do dia. Ainda, havendo a aprovação da Proposta da 
Devedora em assembleia, a Emissora e o Agente Fiduciário fi carão autorizados pelos Titulares de CRA a proceder ao aditamento 
do Termo de Securitização e demais Documentos da Operação, conforme defi nidos no Termo de Securitização. A Securitizadora 
seguirá adotando as medidas que entende cabíveis, na forma autorizada no Termo de Securitização, sempre visando a proteção 
dos interesses dos Titulares de CRI em relação ao disposto no presente Fato Relevante.

São Paulo 04 de dezembro de 2018. Gaia Agro Securitizadora S.A.

Votorantim Cimentos S.A.
CNPJ/MF nº 01.637.895/0001-32 – NIRE 35.300.370.554

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 12/06/2018
1. Data, hora e local da reunião: A reunião foi realizada às 11h00 do dia 12/06/2018, na sede social da Companhia, 
localizada na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 12º pavimento, conjunto 122, São Paulo-SP. 2. Convocação: Os membros 
do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do artigo 9º, § 3º de seu Regimento Interno. 
3. Presenças: Presentes a maioria dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia: Srs. José 
Ermírio de Moraes Neto, João Carvalho de Miranda (Vice-Presidente do Conselho de Administração); Fabio Ermírio de 
Moraes; Alexandre Gonçalves Silva; Markus Akermann, Luiz Antônio dos Santos Pretti e Francisco de Sá Neto. Foi justificada 
a ausência do Sr. Paulo Henrique de Oliveira Santos. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Carvalho de Miranda 
e secretariados pela Sra. Adriana Laporta Cardinali Straube. 5. Ordem do Dia: Composta a mesa, o Presidente declarou 
iniciados os trabalhos, solicitando a leitura da Ordem do Dia com o seguinte teor: (i) destituir membro efetivo dos Comitês; 
(ii) ratificar a indicação de membros dos Comitês; (iii) deliberar sobre a eleição do Sr. Adjarbas Guerra Neto para compor 
o Comitê de Auditoria da Companhia; (iv) deliberar sobre a eleição da Sra. Maria Letícia de Freitas Presidente e Membro 
Efetivo do Comitê de Estratégia e Inovação da Companhia; (v) se aprovadas as deliberações acima, consolidar e ratificar 
a atual composição dos Comitês da Companhia; e. 6. Deliberações: Examinada e debatida a matéria constante da Ordem 
do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia que estavam presentes deliberaram, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: Preliminarmente, aprovar, a lavratura da ata desta ata em forma de sumário 
dos fatos ocorridos; I. Aprovar a destituição do Sr. Paulo Henrique de Oliveira Santos, portador do RG nº 7.746.455 SSP/
SP, e do CPF/MF nº 034.880.428-80, para os cargos de: (a) Membro Efetivo do Comitê de Organização, Remuneração e 
Pessoas; (b) Membro Efetivo do Comitê de Finanças; e (c) Membro efetivo do Comitê de Estratégia e Inovação; II. Ratificar a 
aprovação (a) do Sr. João Carvalho de Miranda, portador do RG nº 05223819-3 SSP/RJ, e do CPF/MF nº 772.120.887-49, 
como membro efetivo do Comitê de Estratégia e Inovação da Companhia; (b) Fabio Ermírio de Moraes, portador do RG 
nº 11.418.526-8 SSP/SP e do CPF/MF nº 083.358.948-25; como membro efetivo do Comitê de Estratégia e Inovação da 
Companhia; (c) Luiz Antonio dos Santos Pretti, portador do RG nº 6894333-7 SSP/SP, e do CPF/MF nº 051.863.988-61, 
como membro efetivo do Comitê de Organização, Remuneração e Pessoas; e (d) Francisco de Sá Neto, portador do RG nº 
0272362425 SSP/BA, e do CPF/MF nº 359 663 195 53, como membro efetivo do Comitê de Organização, Remuneração 
e Pessoas. III. Aprovar a eleição do Sr. Adjarbas Guerra Neto, portador do RG nº 23.331.930-X SSP/SP, e do CPF/MF nº 
181.842.828-85, para o cargo de Membro Efetivo do Comitê de Auditoria da Companhia; IV. Aprovar a eleição da Sra. 
Maria Letícia de Freitas Costa, portadora do RG nº 6.057.278-4 SSP/SP e do CPF/MF nº 050.932.788-58, para o cargo 
de Coordenadora e Membro Efetivo do Comitê de Estratégia e Inovação da Companhia; V. Em decorrência das deliberações 
tomadas acima, consolidam e ratificam a atual composição dos Comitês da Companhia, todos com mandato até Abril de 
2019, que passam a ser da seguinte forma: Comitê de Auditoria • José Écio Pereira da Costa Júnior – Coordenador e 
membro efetivo; • Adjarbas Guerra Neto – Membro efetivo; • Edward Ruiz – Membro efetivo; • Maria Letícia de Freitas 
Costa – Membro efetivo; • Luiz Aparecido Caruso – Membro efetivo; Comitê de Organização, Remuneração e Pessoas 
• Gilberto Lara Nogueira – Coordenador e membro efetivo; • Alexandre Gonçalves Silva – Membro efetivo; • Francisco 
de Sá Neto – Membro efetivo; • Luiz Antonio dos Santos Pretti – Membro efetivo; Comitê de Finanças • Sergio Augusto 
Malacrida Junior – Coordenador e membro efetivo; • Luiz Antônio dos Santos Pretti – Membro efetivo; • Marcos Barbosa 
Pinto – Membro efetivo; Comitê de Estratégia e Inovação • Maria Letícia de Freitas Costa – Coordenadora e membro 
efetivo; • Fábio Ermírio de Moraes – Membro efetivo; • João Carvalho de Miranda – Membro efetivo; • Luiz Vilar de 
Carvalho – Membro efetivo; • Markus Akermann – Membro efetivo; 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. 
Presenças: João Carvalho de Miranda (Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Mesa); José Ermírio 
de Moraes Neto, Fabio Ermírio de Moraes; Alexandre Gonçalves Silva; Markus Akermann, Luiz Antônio dos Santos Pretti, 
Francisco de Sá Neto, e, ainda, Sra. Adriana Laporta Cardinali Straube (Secretária). São Paulo, 12/06/2018. Assinaturas: João 
Carvalho de Miranda – Presidente da Mesa; Adriana Laporta Cardinali Straube – Secretária. Junta Comercial do Estado 
de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 551.688/18-0 em 30/11/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038827-69.2014.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso
Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MIRANDA & RODRIGUES CONFECÇÕES LTDA
EPP, CNPJ 15.809.870/0001-83, nas pessoas de seus sócios Edgard Francisco dos Santos e José Edivan
Sindeaux de Almeida, que Vicunha Têxtil S/A CNPJ: 07.332.190/0001-93 ajuizou Ação de Execução de Título
Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 187.478,85 (Abril/2014), representada por duplicatas mercantis
decorrentes da relação comercial. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por edital,
para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução,
a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão
reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários
advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária de juros de 1% ao mês. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2018      05 e 06/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO 0179404-85.2012.8.26.0100. O Dr. Adilson
Aparecido Rodrigues Cruz, Juiz de Direito da 34ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz
Saber a NTA Jeans Confecções Ltda, CNPJ 04.879.035/0001-01 (na pessoa de seu representante legal), que
Vicunha Têxtil S/A, CNPJ 07.332.190/0001-93 ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando
o recebimento de R$ 166.845,00 (Agosto/2012), representada por duplicatas mercantis decorrentes da relação
comercial. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03
dias, efetue o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias
supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade,
e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer
que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros
de 1% ao mês. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 05 e 06/12

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. PROC. Nº 1062068-04.2016.8.26.0100. O MM.
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central/SP, Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, na forma da Lei,
etc... FAZ SABER a GRÃO RESTAURANTE E BUFFET LTDA ME, CNPJ 11.226.835/0001-80, na pessoa
do seu representante legal e LUCIANA PAULA PIERINO, CPF 261.594.368-56 que o BANCO BRADESCO
S/A lhes ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 49.817,27(fls. 168 set de 2018),
referente a Cédula de Crédito Bancário. Estando as executadas em lugar ignorado e incerto, foi deferida a
INTIMAÇÃO por EDITAL, do arresto sobre o valor bloqueado de R$ 11.926,12, em conta da titularidade da
primeira requerida, via BACENJUD e do bloqueio do veículo Toyota/Etios SDX, placa FCO5954, Chassi:
9BRB29BT0F060669, ano de fabricação: 2014, modelo 2015, via RENAJUD de propriedade da segunda
requerida e a CITAÇÃO, 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 das 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, as executadas serão consideradas revéis, sendo-lhes nomeado
curador especial. Será presente edital, por extrato, publicado na forma da lei 05 e 06/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019580-86.2018.8.26.0001 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR
CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) W.N. KAJISHIMA KONNO
COMERCIO DE VARIEDADES, CNPJ 12.637.557/0001-17 e WOLNEY NORIO KAJISHIMA KONNO,
CPF 266.947.068-80, que o Banco Bradesco S/A, ajuizou-lhes Ação de Conhecimento, julgada procedente,
encontrando-se o processo na fase de Cumprimento de Sentença. Estando os executados em lugar ignorado
e incerto, foi determinada a INTIMAÇÃO por edital, para no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
efetuem o pagamento do débito no valor de R$ 117.421,95(maio/2018), devidamente atualizado, sob pena do
débito ser acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado de 10%. Ficam cientes, ainda, que nos
termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo supra sem o pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para
que os executados, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem impugnação, nomeando
em caso de silêncio Curador Especial. Será o presente edital por extrato publicado na forma da lei. NADA
MAIS. 05 e 06/12

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1061416-50.2017.8.26.0100. O Dr. Alexandre Bucci, Juiz de
Direito da 10ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Joannes Benicio Andrade
CPF: 671.902.355-15, que Escola Domus Sapientiae S/C Ltda CNPJ: 50.596.980/0001-05 ajuizou Ação de
Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 12.438,83 (Junho/2017), referente ao
inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando o
requerido 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, 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 08 de novembro
de 2018. 05 e 06/12
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Processo 0074096-50.2018.8.26.0100 (processo principal 0164324-18.2011.8.26.0100) - Cumprimento de
sentença - Pagamento - Oswaldo Chateaubriand Filho - Vistos, Este juízo FAZ SABER a Lanchonete e Pizzaria
Choupal Ltda e a Jorge Kayali, domiciliados em local incerto e não sabido, que por este Juízo tramita uma ação
em fase de Cumprimento de Sentença, movida por Oswaldo Chateaubriand Filho. Encontrando-se a parte executada
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,
paguem a quantia de R$ 12.208,96 (set/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a parte executada, 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. O presente edital tem o prazo de 20 dias.


