
Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de outubro de 2018
Data, Hora e Local: 18/10/2018, às 09h00, na sede social da Companhia, na Rua Gilberto Sabino, 215, 7º andar, São 
Paulo-SP. Convocação: Editais de Convocação publicados no DOE-SP e no jornal O Dia-SP, nas edições dos dias 27, 28 
e 29/09/2018, nos termos do disposto nos artigos 124 e seguintes da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social total e votante da Companhia. Mesa: Otavio Lopes 
Castello Branco Neto, Presidente; e Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro, Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) 
necessidade de aumento do capital social da Companhia no valor em reais equivalente a USD30.000.000,00 que, para 
fins de referência, deverá ser efetuado de acordo e sujeito às condições estabelecidas no 2º Acordo de Subscrição de 
Ações da Companhia, celebrado em 23/01/2015 pelos acionistas da Companhia; (ii) convocação dos membros do 
Conselho de Administração para que, em reunião, deliberem sobre o referido aumento de capital social, no valor equi-
valente em reais, e a subscrição pelos acionistas de novas ações a serem emitidas pela Companhia; (iii) consignar que 
o Conselho de Administração da Companhia ficará responsável por tomar todas as providências necessárias para efe-
tivação do referido aumento de capital; (iv) aditamento ao Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; (v) 
alteração da porcentagem total de diluição prevista no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; (vi) Preço 
de Exercício aplicável ao Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia para o ano de 2018 e 2019; e (vii) a 
autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para o cumprimento das deliberações ora 
aprovadas. Deliberações: Após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram: (i) por 
unanimidade e sem reservas ou oposições, confirmar a necessidade de aumento de capital social da Companhia no 
valor em reais equivalente a USD30.000.000,00. Os acionistas desde já consignam, para fins de referência, que referido 
aumento de capital deverá ser efetuado de acordo e sujeito às condições estabelecidas no Acordo de Subscrição, embora 
expirado o prazo estabelecido no referido Acordo de Subscrição; (ii) por unanimidade e sem reservas ou oposições, 
convocar os membros do Conselho de Administração para a Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser 
realizada em 21/11/2018, às 9h00, na sede social da Companhia, ocasião em que se deliberará sobre o referido aumento 
de capital, no valor em reais correspondente à quantia de USD30.000.000,00, e a subscrição de 27.603.720 novas ações 
ordinárias, escriturais, sem valor nominal, em tudo iguais às atualmente existentes, as quais serão subscritas pelos 
acionistas da Companhia conforme disposto no item (iii) abaixo; (iii) por unanimidade e sem reservas ou oposições, 
consignar que o Conselho de Administração da Companhia ficará responsável por tomar todas as providências neces-
sárias para a efetivação do referido aumento de capital, conforme disposto no Acordo de Subscrição e nos artigos 5º e 
17, alínea (xxxi) do Estatuto Social da Companhia. Os acionistas consignam ainda que, conforme previsto no Acordo de 
Subscrição e mediante a subscrição das novas ações da Companhia pelos acionistas, a ser realizada quando da apro-
vação do aumento de capital pelo Conselho de Administração nos termos do item (ii) acima: (a) o acionista Patria 
Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia exercerá parcialmente seu direito de preferência 
na subscrição e cederá gratuitamente a parcela remanescente de referido direito para os demais acionistas; e (b) os 
acionistas Sheares Investments B.V., 1505722 Alberta Ltd. e 1505718 Alberta Ltd. renunciarão integralmente aos seus 
direitos de preferência de subscrição das novas ações e os cederão gratuitamente aos demais acionistas. Para fins de 
referência, e considerando a cessão da parcela remanescente do direito de preferência na subscrição a ser realizada 
pelo Patria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia para os demais acionistas e a renún-
cia e cessão integral dos direitos de preferência na subscrição a serem realizadas pelo Sheares Investments B.V., 1505722 
Alberta Ltd. e 1505718 Alberta Ltd. para os demais acionistas, conforme acima mencionado, as 27.603.720 novas ações 
ordinárias, escriturais, sem valor nominal a serem emitidas pela Companhia serão subscritas de acordo com as porcen-
tagens previstas no Acordo de Subscrição, conforme segue: (a) 2.760.372 novas ações ordinárias, escriturais e sem 
valor nominal serão subscritas e integralizadas pelo acionista Patria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participa-
ções Multiestratégia; (b) 9.200.320 novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal serão subscritas e integra-
lizadas pelo acionista HBSA Co-Investimento – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; (c) 9.200.320 
novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal serão subscritas e integralizadas pelo acionista BTO – Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia; (d) 3.682.336 novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nomi-
nal serão subscritas e integralizadas pelo acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR; e (e) 2.760.372 novas ações 
ordinárias, escriturais e sem valor nominal serão subscritas e integralizadas pelo acionista International Finance Corpo-
ration – IFC. (iv) com exceção da acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, e com o voto afirmativo e sem 
ressalvas de todos os demais acionistas, aprovar, conforme previamente aprovado pelo Conselho de Administração da 
Companhia em 25/10/2017 e 16/05/2018, o aditamento ao Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia origi-
nalmente aprovado na AGE realizada em 27/07/2016, a fim de promover alterações nas regras de preço de exercício, 
no cálculo de correção do Preço de Exercício e outras modificações, sendo certo que cópia assinada do Plano aditado 
permanecerá arquivada na sede da Companhia. A acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR deseja fazer constar 
que vota contra esta deliberação por conta da possibilidade de definição de regras de correção de preço e vestings de 
Programa de Opção de Compra de Ações a exclusivo critério e a qualquer tempo pelo Conselho de Administração; (v) 
com o voto contrário da acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, e com o voto afirmativo e sem ressalvas de 
todos os demais acionistas, aprovar a alteração da porcentagem máxima de diluição prevista no item 7.1 do Plano, de 
4% para 6%; (vi) com o voto contrário da acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, e com o voto afirmativo e 
sem ressalvas de todos os demais acionistas, aprovar, nos termos dos itens 8.1.1 e 8.1.2 do Plano, o Preço de Exercício 
para fins do Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia para o ano de 2018 e do Programa de Opção de 
Compra de Ações da Companhia para o ano de 2019 (e respectivos contratos de outorga, conforme aplicável), no valor 
de R$4,70. Os acionistas desde já consignam que, não obstante a presente aprovação do Preço de Exercício para o 
Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia para o ano de 2019, o Conselho de Administração da Companhia 
terá, quando da aprovação do Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia para o ano de 2019, amplos 
poderes para optar por utilizar tal valor como Preço de Exercício ou qualquer outro valor que siga as regras previstas no 
Plano; e (vii) por unanimidade e sem reservas ou oposições, autorizar os administradores da Companhia a praticar todos 
os atos necessários para o cumprimento das deliberações ora aprovadas, bem como a atualização de registros aplicá-
veis. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 
18/10/2018. Otavio Lopes Castello Branco Neto, Presidente; e Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro, Secretária. 
JUCESP – Registrado sob o nº 521.989/18-8 em 05/11/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Hidrovias do Brasil S.A. 
CNPJ/MF nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982 – Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2018
Data, Horário e Local: Aos 27/04/2018, às 9h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Gilberto Sabino, 215, 7º 
andar, São Paulo-SP. Publicações e Convocação: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e respectivas 
Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, publicados no DOE-SP e no Jornal “Diário Comercial-SP” na 
edição de 05/04/2018. Dispensada a convocação em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme facultado pelo artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das 
S.A.”). Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Otavio Lopes Castello Branco 
Neto – Presidente; Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro – Secretária. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas 
do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2017; (ii) deliberar sobre a proposta 
de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2017; (iii) deliberar sobre o orçamento da Com-
panhia para o exercício social a ser encerrado em 31/12/2018; (iv) deliberar sobre a reeleição de membros do Conselho 
de Administração da Companhia; e (v) fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 
2018. Deliberações: Os acionistas, após análise e discussão das matérias propostas, deliberaram: Quanto ao item (i), 
por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da 
Companhia e Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2017. Quanto ao item (ii), por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovar que o “Lucro Líquido 
do Exercício” da Companhia referente ao exercício social findo em 31/12/2017, no montante de R$11.692.686,87 seja 
integralmente destinado para compensação de parte dos prejuízos acumulados de exercícios sociais anteriores, conforme 
indicado nas demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017. Quanto ao item (iii), por 
unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovar o orçamento da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 
31/12/2018, apresentado em consonância com o orçamento aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia 
em reunião realizada em 21/02/2018. Quanto ao item (iv): (a) por unanimidade e sem quaisquer restrições reeleger, para 
ocupar o cargo de Conselheiro, o Viral Ketan Patel, portador do passaporte nº 467076316 emitido pelo Estados Unidos 
da América e do CPF/MF nº 063.167.597-38; e (b) com abstenção do BTO – Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia e unanimidade de votos dos demais acionistas, reeleger: (1) para ocupar o cargo de Presidente do Conselho 
de Administração, o Otavio Lopes Castello Branco Neto, RG nº 6.000.700-X SSP/SP e CPF/MF nº 055.240.348-20; (2) para 
ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Felipe Andrade Pinto, RG nº 19.539.016-7 e CPF/MF nº 
264.447.628-39; (3) para ocupar o cargo de Conselheiro, o Marcelo Antonio Gonçalves Souza, RG nº M7889197 SSP/SP e 
CPF/MF nº 745.346.106-53. (4) para ocupar o cargo de Conselheiro, o Antonio Mary Ulrich, RG nº 50.064.876-97 SSP/SP 
e CPF/MF nº 171.748.720-34; (5) para ocupar o cargo de Conselheiro, o Matheus Morgan Villares, RG nº 10.420.458-8 
SSP/SP e CPF/MF nº 257.655.128-95; (6) para ocupar o cargo de Conselheiro, o André Franco Sales, portador do RG nº 
09.896.814-2 e do CPF/MF nº 277.990.458-50; (7) para ocupar o cargo de Conselheira, a Márcia Maria Ferraresi, RG nº 
12.973.998-4 e CPF/MF nº 152.424.118-05; (8) para ocupar o cargo de Conselheiro, o Vicente Postiga Nogueira, RG nº 
877.836 SSP/DF e CPF/MF nº 076.811.148-07. Nos termos das declarações de desimpedimento arquivadas na sede da 
Companhia, os membros do Conselho de Administração ora reeleitos declaram não estarem incursos em nenhum dos 
crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, bem como não estão condenados a pena de 
suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, declarando, ainda, para os devidos 
fins, sob as penas da lei, não se encontrarem impedidos de exercer a administração da Companhia por força de lei especial, 
não estarem condenados ou se encontrarem sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, a fé pública ou a propriedade, bem como atendem ao requisito de reputação ilibada e não ocupam cargo em 
sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representam, interesse conflitante com o 
da Companhia. O prazo de gestão dos conselheiros eleitos expirará em 30/04/2019, devendo os mencionados Conselheiros 
tomarem posse dentro de até 30 dias a contar desta data, mediante assinaturas dos respectivos Termos no Livro de Atas 
de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, e desde que atendidos os requisitos previstos nos artigos 
146 e 147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM nº 367, de 29/05/2002. Os Srs. Otávio Lopes Castello Branco Neto, Felipe 
Andrade Pinto, Marcelo Antônio Gonçalves Souza, Matheus Morgan Villares, André Franco Sales, Márcia Maria Ferraresi e 
Viral Ketan Patel neste ato também renunciam a qualquer remuneração a ser paga pela Companhia referentes aos cargos 
para os quais foram eleitos. Quanto ao item (v), por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovar que o montante 
global anual de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31/12/2018 
seja de até R$8.501.877,93, sendo R$8.213.877,93 para os membros da Diretoria e R$288.000,00 para os membros 
do Conselho de Administração. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a 
presente Ata. São Paulo, 27/04/2018. Assinaturas: Otavio Lopes Castello Branco Neto – Presidente; Teresa Cristina Meyer 
Pires Faleiro – Secretária. JUCESP nº 417.244/18-6 em 03/09/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982 – Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de fevereiro de 2018
Data, Hora e Local: Aos 21/02/2018, às 9:30, na sede social da Companhia, localizada na Rua Gilberto Sabino, 215, 7º 
andar, São Paulo-SP. Presença: Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. 
Mesa: Presidente: Otavio Lopes Castello Branco Neto; Secretária: Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre: (i) o orçamento da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31/12/2018 e a sua submissão 
à Assembleia Geral da Companhia; (ii) em cumprimento à condição suspensiva estabelecida nos aditivos a seguir mencio-
nados, a aprovação da celebração, pela Hidrovias do Brasil – Miritituba S.A., Hidrovias do Brasil – Navegação Norte S.A. e a 
Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A., subsidiárias da Companhia, dos aditivos aos Contratos de Prestação de Serviços 
de Transbordo de Cargas, de Transporte Fluvial e de Operação Portuária, respectivamente, com a Cofco International Grãos 
e Oleaginosas Ltda. (anteriormente denominada Nidera Sementes Ltda.), a Cofco Brasil S.A. (anteriormente denominada 
Noble Brasil S.A.) e a Cofco Brazil Overseas Limited (anteriormente denominada Noble Brazil Overseas Limited); (iii) a 
autorização para a Companhia outorgar garantia corporativa no âmbito do Standby Letter a ser firmado entre a Hidrovias do 
Brasil – Cabotagem Ltda., subsidiária da Companhia, e o Banco Santander, no valor de até EUR900.000,00; (iv) a autorização 
para a Companhia outorgar garantia corporativa no âmbito do Standby Letter a ser firmado entre a Resflir S.A., subsidiária 
da Companhia, e o China Construction Bank, no valor de até US$1.000.000,00; (v) a orientação de voto para a Companhia 
e para a Hidrovías del Sur S.A. (“HSSA”), subsidiária da Companhia, votarem na assembleia de acionistas da Baloto S.A. 
a favor da reforma do Estatuto Social da Baloto S.A., de forma a aumentar o valor de seu capital social autorizado em um 
montante em pesos uruguaios equivalentes a US$10.000.000,00; (vi) a orientação de voto para a HSSA votar na assembleia 
de acionistas da Cikelsol S.A. a favor da reforma do Estatuto Social da Cikelsol S.A., de forma a aumentar o valor de seu 
capital social autorizado em um montante em pesos uruguaios equivalentes a US$30.000.000,00; e (vii) a orientação 
de voto para a HSSA votar na assembleia de acionistas da Resflir S.A. a favor da reforma do Estatuto Social da Resflir 
S.A., de forma a aumentar o valor de seu capital social autorizado em um montante em pesos uruguaios equivalentes a 
US$10.000.000,00. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Os membros do Conselho de Administração, após análise 
e discussão das matérias propostas, deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições: (i) aprovar o orçamento 
da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31/12/2018, que, apresentado e aprovado nesta reunião foi 
assinado pelos membros do Conselho de Administração e ficará arquivado na sede da Companhia, bem como aprovaram 
sua submissão à deliberação dos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral a ser realizada oportunamente; (ii) aprovar, 
em cumprimento à condição suspensiva estabelecida nos aditivos a seguir mencionados, a celebração, pela Hidrovias do 
Brasil – Miritituba S.A., Hidrovias do Brasil – Navegação Norte S.A. e a Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A., subsidiárias 
da Companhia, dos aditivos aos Contratos de Prestação de Serviços de Transbordo de Cargas, de Transporte Fluvial e de 
Operação Portuária, respectivamente, com a Cofco International Grãos e Oleaginosas Ltda. (anteriormente denominada 
Nidera Sementes Ltda.), a Cofco Brasil S.A. (anteriormente denominada Noble Brasil S.A.) e a Cofco Brazil Overseas Limited 
(anteriormente denominada Noble Brazil Overseas Limited); (iii) autorizar a Companhia a outorgar garantia corporativa 
no âmbito do Standby Letter a ser firmado entre a Hidrovias do Brasil – Cabotagem Ltda., subsidiária da Companhia, e o 
Banco Santander, no valor de até EUR900.000,00; (iv) autorizar a Companhia a outorgar garantia corporativa no âmbito 
do Standby Letter a ser firmado entre a Resflir S.A., subsidiária da Companhia, e o China Construction Bank, no valor 
de até US$1.000.000,00; (v) aprovar a orientação de voto para a Companhia e para a HSSA votarem na assembleia de 
acionistas da Baloto S.A. a favor da reforma do Estatuto Social da Baloto S.A., de forma a aumentar o valor de seu capital 
social autorizado em um montante em pesos uruguaios equivalentes a US$10.000.000,00; (vi) aprovar a orientação de 
voto para a HSSA votar na assembleia de acionistas da Cikelsol S.A. a favor da reforma do Estatuto Social da Cikelsol 
S.A., de forma a aumentar o valor de seu capital social autorizado em um montante em pesos uruguaios equivalentes a 
US$30.000.000,00; e (vii) aprovar a orientação de voto para a HSSA votar na assembleia de acionistas da Resflir S.A. a 
favor da reforma do Estatuto Social da Resflir S.A., de forma a aumentar o valor de seu capital social autorizado em um 
montante em pesos uruguaios equivalentes a US$10.000.000,00. Ficam a Diretoria da Companhia e de suas subsidiárias 
autorizadas a praticar todos os atos necessários para a concretização das deliberações ora aprovadas. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 21/02/2018. Assinaturas: Mesa: 
Otavio Lopes Castello Branco Neto – Presidente; e Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro – Secretária. JUCESP – Certifico o 
registro sob o nº 423.903/18-4 em 03/09/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.
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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.

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. 

WEENER PLASTICS DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF nº 10.982.174/0001-50
Edital de Primeira Convocação para Assembleia Geral Extraordinária - Weener Plastics do Brasil 
Participações S.A., CNPJ 10.982.174/0001-50, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP NIRE 
35300508131 (“Companhia”), convoca as suas acionistas para participar da AGE da Companhia a ocorrer no 
dia 21/12/18 às 11h, na sede da Companhia, R. Boa Vista, 254, 13º andar, conj. 21, na cidade SP/SP, para 
deliberar sobre as seguintes matérias: (i) homologação do fato de que a acionista GHW Brasil Ltda. não exerceu 
seu direito de preferência para subscrever ações emitidas pela Companhia em razão do aumento de capital 
realizado em 15/05/18; e (ii) redução do capital social no montante de R$ 213.541,00.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1018524-34.2014.8.26.0100 (USUC 254). A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza 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) Calil Saade, José Paulo Martins, Marisol Bouza Ferrarini, Rovere
Administração de Imóveis LTDA, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Flávia Adília Piccoli Saade, ajuizou ação
de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Cônego Vicente Miguel
Marino, nº 414 35º Subdistr i to Barra Funda - São Paulo SP, com área de 190,00m², contribuinte nº
019.050.0026-1, 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.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026845-51.2015.8.26.0576. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Sani Pereira
Quinzani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER HAMILTON DONAIRE, brasileiro, comerciante, RG n.º 13.214.911-
SSP-SP, CPF/MF n.º 064.432.018-41, e ALEXANDRA ANDRÉA BERTOLINO ZUCCA DONAIRE, brasileira, do
lar, RG n.º 15.412.752-8-SSP-SP e CPF/MF n.º 044.453.598-58, que CONDOMÍNIO PAÚBA-CANTO SUL lhes
ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS, PROCEDIMENTO COMUM, objetivando
a condenação dos réus ao pagamento da quantia de R$24.812,72, a ser atualizado, referente os débitos
condominiais dos meses de Julho/2010 à Julho/2015, além dos que se vencerem no curso da presente deman-
da, do Condomínio Autor. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se edital, para que, em 15 dias, a fluir
os 20 dias supra, querendo, ofereçam contestação. No caso de revelia, será nomeado curador especial (art.
257, IV, CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Edital de citação Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, processo nº 0024509-35.2013.8.26.0100 
(USUC 406). A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central 
Cível, da Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o)(s) João Evangelista, Enoque 
Silvestre, Edith Iza bel dos Santos Costa, Gervazio dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Silvana Alencar de Sá, ajuizou 
ação de Usucapião, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Borges de Medeiros, nº 211, Vila 
Luso Brasileira, 26° Subdistrito Vila Prudente, São Paulo SP, com área de 95,60 m², contribuinte nº 155.103.0031-1, 
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 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0033874-40.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULINO DE SOUZA, Brasileiro, Solteiro, EMPRESARIO(A), RG 84797940, CPF
000.842.508-60, com endereço à Sete de Abril, 118, 11º, Republica, CEP 01044-000, São Paulo - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Gualter Marcussi, foi julgada procedente, condenando-
o ao pagamento da quantia de R$ 468.833,01 (abril de 2018). Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida
a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência
de multa de 10%, pagamento de honorários 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 edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei.                                                                                                                         08 e 11 / 12 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017586-11.2015.8.26.0001. 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) DANILO FURLAN, RG 32.948.966-5, CPF 345.389.068-08, e a todos
quanto o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que por este 4º Oficio Cível tramita contra ele, Ação
Declaratória de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Dano Moral e Material, tendo em vista descumprimento
contratual, promovida por DANIELA AKEMI SIROMA, tendo como corréus kahfur Comércio de Móveis Planejados Ltda,
Bruno Kahle Mendonça e Banco Daycoval S/A. Encontrando-se o corréu em local incerto/ou não sabido foi determi-
nado 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.                                                                                        08 e 11 / 12 / 2018.

Processo 1027900-13.2015.8.26.0002 - Procedimento Comum - Inadimplemento - Instituto Superior de Comunicação Educacional
- Sérgio Perl - EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1027900-13.2015.8.26.0002. Classe: Assunto:Procedimento Comum -
Inadimplemento. Requerente:Instituto Superior de Comunicação Educacional. Requerido: Sérgio Perl. EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027900-13.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sérgio Perl (CPF.
077.510.998-36), que Instituto Superior de Comunicação Educacional lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum,
objetivando a quantia de R$ 16.193,24 (abril de 2014), referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, para os
estudos da menor Mariane Alvares Perl. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15
dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo
contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 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.                                                                                                                                                                      08 e 11 / 12 / 2018.
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Onyx Lorenzoni levanta dúvidas
sobre a atuação do Coaf

Nacional
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O ministro extraordinário da
transição, Onyx Lorenzoni, con-
firmado para a Casa Civil, disse 
na sexta-feira (7), em São Paulo,
que há setores que tentam des-
truir a reputação do presidente
eleito, Jair Bolsonaro, e que é ne-
cessário separar “o joio do trigo”.

A afirmação foi em resposta a
um relatório do Conselho de Con-
trole de Atividades Financeiras
(Coaf) sobre movimentação fi-
nanceira atípica de um ex-asses-
sor do deputado estadual Flávio
Bolsonaro (PSL-SP).

“Setores estão tentando des-
truir a reputação do sr. Jair Messias
Bolsonaro. No Brasil, a gente tem
que saber separar o joio do trigo.
Nesse governo é trigo. (...) Onde é
que estava o Coaf no mensalão, no

petrolão?”, disse o ministro, que
participou de um debate com em-
presários em São Paulo.

O relatório do Coaf,  divulga-
do esta semana pelo jornal O Es-

tado de  São Paulo, informa que
o ex-assessor e policial militar Fa-
brício José Carlos de Queiroz teria
movimentado R$ 1,2 milhão entre
janeiro de 2016 e janeiro de 2017 -
  valores supostamente incompa-
tíveis com sua renda declarada.
Uma das transações seria um che-
que de R$ 24 mil destinado à futu-
ra primeira-dama, Michelle Bolso-
naro.

Nota emitida esta semana pelo
Ministério Público Federal do
Rio de Janeiro confirmou ter apro-
veitado informações do Coaf na
Operação Furna da Onça. Isso

ocorreu, segundo o MPF, devi-
do “ao fato de existirem indícios
de movimentações financeiras ilí-
citas envolvendo deputados esta-
duais suspeitos de prática do cri-
me de corrupção e lavagem de di-
nheiro”. Ainda segundo o Minis-
tério Público, “nem todos os no-
mes ali citados (no relatório) foram
incluídos nas apurações, sobretu-
do porque nem todas as movimen-
tações atípicas são, necessaria-
mente, ilícitas”. Flávio Bolsona-
ro não está entre os investigados
na operação. 

Questionado sobre a origem
desse dinheiro, Onyx reagiu de for-
ma impaciente. “Eu lá sou investi-
gador? Qual é a origem do dinhei-
ro? Quando o senhor [repórter que
havia feito a pergunta] recebeu

este mês? Não tem cabimento essa
sua pergunta”, esbravejou o minis-
tro, antes de abandonar a entre-
vista. “ Um milhão eu não recebi”,
respondeu o repórter.

Antes, o ministro havia criti-
cado o PT. “Não dá para querer
achar que [o governo] é igual ao
do PT. Não é, nunca vai ser e os
homens e mulheres que estão aqui
são do bem. A turma do mal está do
lado de lá. O problema é que a alian-
ça ideológica que se construiu no
Brasil faz com que vocês queiram
misturar um governo decente e ho-
nesto com a lambança que o PT fez
em 14 anos.” Onyx afirmou ainda
não ter medo de ser “canetado” por
Bolsonaro em decorrência de sus-
peitas e investigações de irregula-
ridades. “Eu gosto tanto da ca-

neta Bic dele que eu subscrevo a
declaração dele [Jair Bolsonaro]”,
disse.

Pelo Twitter, Flávio Bolsona-
ro  informou não ter conhecimen-
to de qualquer “informação que
desabone a conduta do ex-asses-
sor parlamentar”. Segundo ele, Quei-
roz foi exonerado em outubro, a pe-
dido, para se aposentar. Ele desta-
cou que Queiroz trabalhou por
mais de dez anos como seu segu-
rança e motorista e construiu uma
“relação de amizade e confiança”
com o ex-assessor.

Onyx disse ainda que “nun-
ca” teve “nada a ver com corrup-
ção”. A afirmação ocorre no mo-
mento em que o ministro Edson
Fachin, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), atendeu pedido feito

pela Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) e determinou a
abertura de uma petição autôno-
ma específica para analisar as acu-
sações de caixa dois feitas por
delatores da J&F ao futuro minis-
tro da Casa Civil.

Onyx acrescentou que não
teme nada em relação às suspei-
tas de caixa 2. Após afirmar publi-
camente que havia errado, o mi-
nistro tatuou o versículo bíblico:
“A verdade vos libertará”. “Eu
sempre fui um combatente da cor-
rupção, nunca ninguém vai me ver
envolvido com corrupção”.

Nesta semana o presidente
eleito, Jair Bolsonaro, e o futuro
ministro da Justiça, Sergio Moro,
reafirmaram a confiança em Onyx.
(Agencia Brasil)

REC RESI II Participações S.A.
NIRE 35.3.0049333-8-1 - CNPJ/MF no 21.807.597/0001-50

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 07 de Dezembro de 2018
Data, Hora e Local: Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro de 2018, às 12h00min, na sede social da
Companhia, localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
nº 510, 7º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04543-000. Presença: Acionistas representando a totalidade do
capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. Convocação: Dis-
pensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme disposto no
parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Mesa: Presidente: Rafael Mazzini Coelho Teixeira; Se-
cretário: Felipe Rodrigues Gaiad de Camargo. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a aprovação da ab-
sorção do saldo dos prejuízos acumulados em exercícios anteriores abaixo descritos e apurados por
meio do Balancete levantado em 31 de dezembro de 2017, que segue na forma de Anexo II; e, (ii) em ato
continuo a aprovação da redução do capital social por ter sido julgado excessivo às atividades da Com-
panhia. Deliberações: Os acionistas presentes deliberaram por unanimidade de votos, aprovar a redu-
ção do capital social da Companhia, da seguinte forma: (i) no valor de R$ 3.084.735,00 (três milhões,
oitenta e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais), mediante absorção dos saldos dos prejuízos acu-
mulados referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, apurados por meio do
Balancete da Companhia levantado em 31 de dezembro de 2017. Portanto, o capital social da Compa-
nhia passa de R$ 147.617.317,00 (cento e quarenta e sete milhões, seiscentos e dezessete mil, trezen-
tos e dezessete reais) para R$ 144.532.582,00 (cento e quarenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e
dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais), mediante o cancelamento de 3.084.735 (três milhões, oitenta
e quatro mil, setecentas e trinta e cinco) ações ordinárias, todas de propriedade da acionistas REC RESI
II Participações S.A.; (ii) em ato contínuo, nos termos dos artigos 12 e 173 da Lei n° 6.404/76, a redu-
ção de seu capital social, no valor de R$ 32.696.437,00 (trinta e dois milhões, seiscentos e noventa e
seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais), o qual foi julgado excessivo em relação ao objeto da compa-
nhia pela totalidade dos acionistas presentes nesta assembleia. Portanto, o capital social da Companhia
passa de R$ 144.532.582,00 (cento e quarenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e dois mil, quinhen-
tos e oitenta e dois reais) para R$ 111.836.145,00 (cento e onze milhões, oitocentos e trinta e seis mil,
cento e quarenta e cinco reais), mediante o cancelamento de 32.696.437 (trinta e duas milhões, seis-
centas e noventa e seis mil, quatrocentas e trinta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor no-
minal, no valor correspondente a R$ 32.696.437,00 (trinta e dois milhões, seiscentos e noventa e seis
mil, quatrocentos e trinta e sete reais), de propriedade da acionista HSI V Real Estate – Fundo de Inves-
timento em Participações Multiestratégia.  As ações, neste ato, canceladas em decorrência da redução
do capital social serão pagas integralmente à acionista HSI V Real Estate – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia, inscrita no CNPJ/MF sob n° 23.851.796/0001-91, neste ato representada
por sua administradora, HSI – Hemisfério Sul Investimentos S.A., sociedade por ações, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 03.539.353/0001/52, representada na forma de seu Estatuto Social, mediante a entre-
ga de 33.072.099 (trinta e três milhões, setenta e duas mil e noventa e nove) ações, no valor de R$
32.696.437,09 (trinta e dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e
nove centavos) tendo cada ação o valor aproximado de R$ 0,99 (noventa e nove centavos de reais),
representativas de 99,999997% do capital social da sociedade REC 2017 Empreendimentos e Partici-
pações IV S.A., sociedade por ações, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Presi-
dente Juscelino Kubitschek, nº 510, 7º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04543-000, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 26.929.563/0001-52 e perante a Junta Comercial do Estado do Estado de São Paulo sob NIRE nº
35.3.00528816, detidas pela Companhia nesta data, conforme Laudo de Avaliação da Rec 2017 IV se-
gue anexo à presente na forma de Anexo III. Fica a administração da Companhia, desde já, autorizada a
tomar todas as providências necessárias. Em virtude da redução de capital social ora deliberado, os
acionistas decidem alteram o artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar da seguinte maneira:
“Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$
111.836.145,00 (cento e onze milhões, oitocentos e trinta e seis mil, cento e quarenta e cinco reais),
mediante o cancelamento de 32.696.437 (trinta e duas milhões, seiscentas e noventa e seis mil, quatro-
centas e trinta e sete) ações, sendo todas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos
termos do Artigo 130, Parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76 e depois de lida e aprovada, foi por todos os pre-
sentes assinada. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 07 de dezembro
de 2018. Rafael Mazzini Coelho Teixeira - Presidente, Felipe Rodrigues Gaiad de Camargo - Secre-
tário. Acionistas: HSI V Real Estate – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia -
Por: HSI – Hemisfério Sul Investimentos S.A. - Por: Angel David Ariaz e Rafael Mazzini Coelho
Teixeira. HSI Participações Ltda. - Por: Angel David Ariaz e Felipe Rodrigues Gaiad de Camargo.
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1. Data, Hora e Local: Em 23/11/2018, às 11hs, na sede. 2. Presença: Totalidade. 3. Mesa: Presidente: Fernando Gabriel Itzaina Sanchez; Secre-
tário: Alexandre Corrêa Corrêa. 4. Deliberações: 4.1 A realização da Emissão e da Oferta, com as seguintes características e condições principais, 
as quais serão detalhadas e reguladas por meio da Escritura de Emissão: I. Destinação dos Recursos. Os recursos líquidos obtidos pela Companhia 
com a Emissão serão integralmente utilizados para pagamento das Notas Promissórias emitidas pela Companhia em 17 de setembro de 2018, no 

II. Colocação. As Debêntures serão objeto de 
oferta pública de distribuição com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 476 e 
das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e do Contrato de Distribuição, com a intermediação dos Coordenadores, sob o regime 

termos do artigo 9°-A da Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Instrução CVM 539” e “ -
nais”, III. Prazo de Subscrição. Respeitado o atendimen-
to dos requisitos a serem previstos na Escritura de Emissão, as Debêntures serão subscritas, a qualquer tempo, a partir da data de início de distribui-
ção da Oferta, observado o disposto nos artigos 7°A e 8°, § 2°, da Instrução CVM 476 e no Contrato de Distribuição. IV. Forma de Subscrição e de 
Integralização e Preço de Integralização. As Debêntures serão subscritas e integralizadas por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, ad-
ministrado e operacionalizado pela B3 (sendo que “B3”

(“Data de Integraliza-
ção

V. Negociação. As Debêntures serão 
depositadas no mercado primário no MDA e, para negociação no mercado secundário, por meio do Módulo CETIP21 -Títulos e Valores Mobiliários, sendo 

-

dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, observado o cumprimento, pela Companhia, das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476. Nos 

artigo 9°-B da Instrução CVM 539, exceto se a Companhia obtiver o registro de que trata o artigo 21 da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. VI. Número 
da Emissão. As Debêntures representam a primeira emissão de debêntures da Companhia. VII. Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de 
até R$268.900.000,00, na Data de Emissão. VIII. Quantidade. Serão emitidas até 268.900 Debêntures. IX. Valor Nominal Unitário. As Debêntures terão valor 
nominal unitário de R$1.000,00, na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário X. Séries. A Emissão será realizada em série única. XI. Forma e Comprova-
ção de Titularidade. 
a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures emitido pelo escriturador das Debêntures, e, adicionalmente, com relação às 
Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, será comprovada pelo extrato expedido pela B3 em nome do Debenturista. XII. Conversibi-
lidade e Direito de Preferência. As Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia. Não há direito de preferência na subscrição das 
Debêntures. XIII. Espécie. As Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58 da Lei das S.A., e, adicionalmente, garantidas pela 

XIV. Fiança. Em garantia do pontual e integral adimplemento de todas as obrigações, principais e acessórias, da Com-
(“Fiança XV. Data de Emissão. Para 

todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 14 de dezembro de 2018 (“Data de Emissão XVI. Prazo e Data de Vencimento. Ressalva-
das as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem 
previstos na Escritura de Emissão, o prazo das Debêntures será desde a Data de Emissão até 15 de dezembro de 2024 (“Data de Vencimento XVII. Paga-
mento do Valor Nominal Unitário. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das 
Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o Valor No-
minal Unitário das Debêntures será amortizado em 9 parcelas semestrais e sucessivas, sempre no dia 15 dos meses de junho e dezembro de cada ano, 
sendo o primeiro pagamento em 15 de dezembro de 2020 e o último na Data de Vencimento. XVIII. Remuneração. A remuneração das Debêntures será a 

Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação 
acumulada da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 2,30% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por 
dias úteis decorridos, desde a Data de Integralização ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do 
efetivo pagamento. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures ou 
de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração será paga 
em parcelas semestrais, devidas nas datas a serem previstas na Escritura de Emissão. A Remuneração será calculada de acordo com a fórmula constante 
na Escritura de Emissão (“Remuneração XIX. Repactuação Programada. Não haverá repactuação programada. XX. Resgate Antecipado Facultativo Total. 
A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo após 15 de dezembro de 2020 e com aviso prévio aos Debenturistas (por meio de 

Agente Fiduciário, ao escriturador, ao banco liquidante e à B3, de, no mínimo, 30 dias da data do evento, o resgate antecipado da totalidade das Debêntures, 
com o consequente cancelamento das Debêntures, mediante pagamento do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Integralização ou a data de pagamento da Remuneração ime-
diatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, acrescido do Prêmio de Amortização ou Resgate Antecipado. As Debêntures objeto 
de resgate antecipado serão obrigatoriamente canceladas. “Prêmio de Amortização ou Resgate Antecipado”

do montante do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser resgatado ou amortizado antecipadamente, se tal resgate ou amortização 

XXI. Amortização Antecipada Facultativa. A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo após 
15 de dezembro de 2020 e com aviso prévio aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos termos da Escritura de Emissão ou de comunicação 

dias da data do evento, amortizações antecipadas sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, da totalidade das 
Debêntures, mediante o pagamento de parcela a ser amortizada do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme 
o caso, limitada a 98% do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescida da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Inte-
gralização ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, acrescido do Prêmio de 
Amortização ou Resgate Antecipado. XXII. Resgate ou Amortização Antecipada Obrigatória. -

Debêntures proporcionalmente ao valor pago antecipadamente com relação à Dívida Financeira em questão, limitado ao saldo devedor das Debêntures 

-
tas, a Companhia deverá resgatar ou amortizar antecipadamente 

pagamento de seguro recebido de quaisquer indenizações de seguro por tais Pessoas com base na taxa PTAX em vigor na data de recebimento de cada 

Companhia deverá resgatar ou amortizar antecipadamente, conforme o caso, as Debêntures, no prazo de 30 dias contados da celebração, pela Companhia 
ou qualquer Fiadora, de qualquer operação de sale-leaseback 
ser realizado pelo valor recebido pela Companhia ou pela Fiadora em questão em virtude da referida operação de sale- leaseback, limitado ao saldo deve-

antecipadamente, conforme o caso, as Debêntures, no prazo de 30 dias contados de qualquer venda de ativos pela Companhia ou qualquer Fiadora (cujo 

a ser realizado pelo valor do Produto Líquido de Venda recebidos pela Companhia ou pela Fiadora em questão em relação à referida venda de ativos, limi-
tado ao saldo devedor das Debêntures acrescido da Remuneração. XXIII. Aquisição Facultativa. A Companhia não poderá adquirir as Debêntures. XXIV. 
Encargos Moratórias. Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Companhia aos Debenturistas nos termos da Escritura de 
Emissão, adicionalmente ao pagamento da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, 

1% ao mês ou fração de mês, calculados pro rata temporis, 
natureza não compensatória, de 2% (“Encargos Moratórias XXV. Vencimento Antecipado. As obrigações decorrentes das Debêntures terão seu vencimen-
to antecipado declarado, sendo neste caso exigido o imediato pagamento, pela Companhia e por cada Fiadora, do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Integralização ou a Data de Pagamento da 
Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo, quando for o caso, dos Encargos Moratórias, nas 
hipóteses e nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão. 4.2. A celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários à 

de Distribuição. 4.3. Amendment No. 1 to the 
Loan Agreement Amendment No. 2 to the Loan Agreement
Companhia. 4.4. 
de recebíveis decorrentes de titularidade de conta vinculada, mediante a celebração do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária sobre Conta em Garan-
tia (Escrow Account); 

4.5. A celebração, pela Companhia, do Contrato de Prestação de Serviços 
de Banco Depositário, a ser celebrado entre a Companhia, a Farmoquímica S.A., o Banco Bradesco S.A., o IFC e o Agente Fiduciário. 4.6.
todos os atos já praticados pela Diretoria Executiva e/ ou pelos demais representantes legais da Companhia relacionados às deliberações acima. 4.7. A 

Oferta, bem como a prática de todo e qualquer ato e a assinar todo e qualquer documento necessário à formalização das garantias ora aprovadas. 5. Encer-
ramento: Nada mais. Mesa: Fernando Gabriel Itzaina Sanchez, Presidente; Alexandre Corrêa Corrêa, Secretário. Acionistas: CMN Solutions A040 Parti-
cipações S.A., por seus representantes legais, Fernando Gabriel Itzaina Sanchez e Alexandre Corrêa Corrêa; e Grupo Fqm Holding S.A., por seus repre-
sentantes legais, Fernando Gabriel Itzaina Sanchez e Alexandre Corrêa Corrêa. São 
Paulo, 23/11/2018. JUCESP nº 571.724/18-8 em 04/12/2018. Flávia R. Britto – Secretária Geral.

Ata de AGE em 23/11/2018

Divcom S.A. 
CNPJ/MF: 03.755.215/0001-00 | NIRE 35.300.332.792

Edital de Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1029712-58.2013.8.26.0100. O(A)
Doutor(a) Guilherme Madeira Dezem, MM. Juiz(a) de Direito da 44ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, da Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) South América Comercial Exportadora Ltda, CNPJ 06.928.441/0001-
34, na pessoa de seu representante legal e a Marina Biazzo Melis Citrangulo, CPF
275.191.948-09 que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial, por
parte de Banco Santander (Brasil) S/A, alegando em síntese: a citação dos Executados,
para pagarem a importância de R$ 2.410.392,82 (03/2015), acrescidas de correção
monetária e juros até a data do efetivo pagamento, além de custas processuais e honorários
advocatícios, desde já fixados pelo juízo (art. 652-A), advertindo-os que o pagamento no
prazo, implica em redução, pela metade, dos honorários advocatícios (art. 652-A, §único),
também devidamente corrigidos também devidamente corrigidos, salientando ainda, que
poderão oferecer Embargos à Execução no prazo de 15 dias, contados da juntada aos
autos do mandado de citação (art. 738). Encontrando-se os réus em lugar incerto e não
sabido, foi determinada as suas CITAÇÕES, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça João Mendes,
S/N, 14ª andar, sala 1425, Centro - CEP 01501-900, São Paulo-SP. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de outubro de 2018.          B 07 e 08/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº 0068662-
80.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney da Silva Braga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
ARYADNE LOPES ZABORZKY, CPF 166.187.398-70, que por este Juízo, tramita de uma
ação de Cumprimento de Sentença, movida por Cia. de Saneamento Basico do Estado de
São Paulo-sabesp que foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$
97.928,80 (agosto/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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de outubro
de 2018.          B 07 e 08/12

Intimação - Prazo 20 dias. Proc. Cumprimento de sentença (0188792-51.2008.8.26.0100).
O Dr. Marcelo Barbosa Sacramone , Juiz de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível.
Faz Saber a Azzurra Eventos Comércio e Serviços Ltda Epp., CNPJ 04.820.669/0001-80,
na pessoa de seu representante legal e a Flávio Rogério Ribeiro Santana, CPF 143.995.288-
42, que nos Autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar c.c. Perdas
e Danos, requerida por Banco Santander (Brasil) S/A, procedeu-se a penhora online em
suas contas bancárias via sistema Bacen-Jud, nos valores de R$ 743,50 e R$ 153,31.
Estando os executados em lugar ignorado, foi determinada a intimação da penhora por
edital, para que em 15 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). B 07 e 08/12

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 

 

 

Brasilgra� ca S/A Indústria e Comercio
CNPJ nº 61.192.696/0001-90 - NIRE nº 353000327-30

Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Data/hora/local: 13/11/2018, às 11:00 horas, à Alameda Tocantins, 490 
a 560 - Barueri/SP. Presença: Totalidade do Capital Social. Mesa: Presi-
dente - Nilo Cottini Filho; Secretário - Taide Cottini Salgado. Convocação: 
Dispensada conforme o § 4o do artigo 124 da Lei 6.404/76, atualizada pela 
Lei 11.638/07. Deliberações: “Aprovadas, por unanimidade” AGO - a) as
demonstrações � nanceiras do exercício de 2013 publicadas nos Jornais 
“Empresas & Negocios” e no “DOESP” do dia 05/04/2014, do exercício de 
2014 publicadas nos Jornais “Empresas & Negócios” e no “DOESP” do dia 
30/04/2015, do exercício de 2015 publicadas nos Jornais “O Dia SP” e no 
“DOESP” do dia 18/05/2016, do exercício de 2016 publicadas nos Jornais 
“O Dia SP” e no “DOESP” do dia 21/03/2017, e do exercício de 2017 publi-
cadas nos Jornais “O Dia SP” e no “DOESP” do dia 23/03/2018. b) os Lucros 
Líquidos apurados nos exercícios de 2013, 2014, 2015, 2016 e de 2017,
sejam dados a seguinte destinação: 5,0% para a Reserva Legal, e o restan-
te para a Reserva de Lucros Acumulados, podendo distribuir dividendos, 
tal como faculta o §3

º
 do artigo 202 da Lei 6.404/76, atuaizada pela Lei 

11.638/07. AGE - a) mudança de endereço da � lial, com objeto social de 
depósito fechado, CNPJ nº 61.192.696/0002-70 e NIRE 35.901.350.019, 
da Alameda Inaja, 100 Galpão 5, Barueri/SP, para a Alameda Tocantins, 
679, Barueri/SP. Encerramento: Formalidades legais foram devidamen-
te arquivadas e registradas na JUCESP nº 573.755/18-8 em 05/12/2018.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROC Nº 0023717-08.2018.8.26.0100 - PRAZO DE 20 DIAS. O MM. Marcos
Roberto de Souza Bernicchi, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. FAZ
SABER a VALTER ALBINO DA SILVA (CPF 702.492.459-49), que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OBELISCO E
GARAGEM. , lhe ajuizou uma AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, objetivando o recebimento da
quantia de R$ 39.156,17, atualizado até (março/2018) conf. fls. 01/02 dos autos, referente às despesas e
outros encargos vencidos e não pagos da unidade autônoma nº 153, localizada no 15º andar do Edif. Autor,
situado na Rua Riachuelo, nºs 320.326 e 328, Sé, São Paulo/SP, matricula nº 19.025 do 4º CRI DA CAPITAL/
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
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, publicado na forma da lei.    07 e 08/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0015581-72.2008.8.26.0132 - ORDEM 1566/
08 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Catanduva, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria
Clara Schmidt de Freitas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VALDEMIR DE OLIVEIRA CHAVES, CPF
043.353.659-42, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de
Banco Ficsa SA, relativo ao veículo da MARCA FORD - MODELO VERONAGLX 1.8, ANO 90/90, COR
VERMELHA, PLACA AAC4922, CHASSI 9BFZZZ54ZLB047163. 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 (CPC, art. 257,
IV). Será o presente edital publicado na forma da lei. 07 e 08/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036036-02.2015.8.26.0001 O Dr. Ademir
Modesto de Souza, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Regional de Santana FAZ SABER a VANDERLÚCIO
PORTO RIBEIRO (CPF 090.441.938-05) e a MÁRCIA MARIA LOPES RIBEIRO (CPF 261.816.138-62),
que lhes foi proposta uma ação de Consignação em Pagamento por parte de TECNOHOLD DEVELOPMENT
TECHNOLOGY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, também em face de PETEME ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS PROPRIOS LTDA., objetivando a consignação em pagamento do montante de R$ 9.000,00, referente
aos contratos de locação do imóvel localizado na Av. José Maria Fernandes nº 445, Pq. Novo Mundo, São
Paulo/SP. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresentes respostas. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. 07 e 08/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1037086-60.2015.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico
Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSELIA BARBOSA DA SILVA, Brasileiro,
Casada, RG 2439538, CPF 047.963.744-00, com endereço à Rua Rudolf Lotze, 1349, casa 01, Paraisopolis,
CEP 05663-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, alegando em síntese: que a requerida
efetue o pagamento da quantia de R$ 94.086,02, referentes as despesas de internação e tratamento médico
constante na Nota Fiscal de Serviço nº 05104164 na forma da Cláusula 7º do Termo de Responsabilidade com
Assunção de Dívida. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 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. 07 e 08/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004609-42.2017.8.26.0348 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Soares, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a COOPERATIVA HABITACIONAL NOSSO TETO (CNPJ 72.743.008/0001-59) na
pessoa de seu representante legal, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL,
movida por CONDOMÍNIO IRENEU EVANGELISTA DE SOUZA, em face de MARLENE DA SILVA OLIVEIRA,
foi procedida á penhora sobre os direitos do Apto nº 64, Bloco 02, 6º Andar, integrante do Cond. Irineu
Evangelista de Souza, localizado na Rua Waldemar Celestino da Silva nº 144, Pq. São Vicente, Mauá/SP. E
não tendo sido localizado a supramencionada, foi deferida a sua cientificação por edital, para que no prazo
de 15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, ofereça impugnação a Penhora e, na ausência da qual
prosseguirá a ação até o final. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 07 e 08/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006817-03.2014.8.26.0704 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de
Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSE MARIO RODRIGUES DE
LIRA, Brasileiro, CPF 809.262.664-20, com endereço à Rua Pasquale Gallupi, S/N, Fundos, Paraisopolis,
CEP 05660-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, alegando em síntese: ajuizou uma AÇÃO
DE COBRANÇA, PELO PROCEDIMENTO COMUM, objetivando o recebimento da quantia de R$11.155,92
(outubro/2014) representado pela nota fiscal de serviço nº 00082126 no valor de R$ 3.254,15, emitida e não
paga, decorrente do termo de condições gerais - UPA, referente aos serviços médicos hospitalares prestados.
Estando o réu 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, 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. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 07 e 08/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027750-32.2015.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz
Raphael Nardy Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO ALEXANDRINO SANTANA,
CPF 100.529.845-91, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Sociedade
Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, objetivando o recebimento da quantia de R$ 13.345,42
(abril/2015), representado pela nota fiscal de serviço nº 04250485 no valor de R$ 9.069,70, emitida e não paga,
decorrente do Termo de Responsabilidade com Assunção de Dívida firmado entre as partes, referente aos
serviços médicos hospitalares prestados. 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 e dado regular prosseguimento ao feito.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 07 e 08/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003197-29.2017.8.26.0008 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Claudia
Dabus Guimarães e Souza de Miguel, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AUTENTIKA SOLUÇÕES EM
IMPRESSÃO EIRELI - ME, CNPJ 11.462.383/0001-36, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de TPG Servicos Graficos Especializados Ltda, objetivando o recebimento da quantia
de R$ 18.517,49 (fevereiro/2017), representado pela duplicata nº 13251, com vencimento em 24/01/2017, no
valor de R$ 14.433,17. Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO
por edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito da exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que
o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um
por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada
judicialmente no valor de R$ 1.688,59, junto ao CCLA SICOOB NORTE SUL. 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. 07 e 08/12

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº 0006773-04.2018.8.26.0011. O MM. Dr. Paulo Henrique
Ribeiro Garcia, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros. Faz Saber ao coexecutado
DANIEL VALADÃO OLIVEIRA (CPF 231.856.478-74), que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou uma AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, também
contra, JOSÉ MÁRIO DE AGUIAR NETO, objetivando o recebimento da quantia de R$ 83.324,43, atualizado
até (agosto/2018), representado pela nota fiscal de serviço nº 805249, não quitada, referente aos serviços
médicos hospitalares prestados ao corréu Daniel Valadão Oliveira. Encontrando-se o coexecutado 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 coexecutado,
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. 07 e 08/12

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0014335- 78.2008.8.26.0152 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São
Paulo, Dr(a). Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Alberto
Tavares de Pinho Júnior e Durvalino Batista de Oliveira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Raquel Harumi Usui, Renata Akemi Usui,
Vitorio Shiguetada Usui, Espólio, Wagner Akira Usui e Maria de Jesus Carvalho Usui ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando Declaração do autor proprietário do imóvel descrito como uma área de terras regulando
5,00 (cinco) alqueires, OU 86.542,19 M²,, sem benfeitorias, situado na RUA DOS CAJUEIROS, S/Nº E SEM
SAÍDA, CHÁCARA RECANTO DOS CAMPEÕES, no bairro do Tabuleiro Verde, atual Bairro da Graça, no
Município e Comarca de Cotia-SP, incluso, sob o código do imóvel rural nº 6181010326970, 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. 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. 07 e 08/12

Edital de Intimação. Prazo 20 (vinte) dias. Processo nº 0002690-28.2018.8.26.0048. O MM. Dr. Jose Augusto
Nardy Marzagao, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Atibaia/SP. Faz Saber a THIAGO
GOMES RECHI (CPF 295.276.908-70), que BANCO CETELEM S/A., lhe ajuizou uma ação de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, extraída dos autos nº 0000871-27.2016.8.26.0048, também contra
ATICRED SERVIÇOS DE CREDITO LTDA-ME, a qual, por decisão proferida pelo MM Juiz, teve sua
personalidade jurídica desconsiderada, para que os seus sócios respondam pessoalmente pelas obrigações,
objetivando o banco exequente o pagamento da quantia de R$ 726.655,23, atualizado até (novembro/2015),
que devera ser devidamente atualizado até data do efetivo pagamento, representado pelos contratos de
empréstimos consignados, firmado entre as partes e não honrado. 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. 07 e 08/12

Edital de Intimação - Prazo 20 dias. Processo nº 0005465-30.2018.8.26.0011. O MM. Dr. Théo Assuar
Gragnano, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros. Faz Saber a VANESSA FERNANDEZ
MARQUES (CPF 220.962.258-17) e ISAAC GERNSTEIN (CPF 995.199.848-87), que SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou uma AÇÃO DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA, objetivando o recebimento da quantia de R$ 17.243,53, atualizado até (julho/2018),
representado pela nota fiscal de serviços nº 00934436, no valor de R$ 8.990,00, emitida e não paga, decorrente
do termo de responsabilidade com assunção de divida firmado entre partes, referente aos serviços médicos
hospitalares prestados a Vanessa Fernandez Marques. Encontrandose os executados em lugar incerto e não
sabido, nos termos do (art. 513, § 2º, IV do novo CPC), foi determinada a 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 os executados,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 07 e 08/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1000316-18.2016.8.26.0266 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Itanhaém, Estado de São
Paulo, Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER AOS RÉUS JUAN MANUEL
PRIETO RODRIGUES e ESTHER FRANCO, bem como aos réus ausentes, incertos, desconhecidos e
eventuais interessados que JOÃO DE OLIVEIRA FROIS e GELMA MARIA CARVALHO FROIS ajuizou a
presente Ação de Usucapião sobre o imóvel designado por lote de terreno n° 16 da quadra 23 do loteamento
Jardim Jamaica, nesta cidade, transcrito no CRI desta Comarca sob o nº 12.285, medindo 10,52 metros de
frente para a atual Rua André José Camargo, o lado direito de quem olha da referida rua mede 34,75 metros,
onde confronta com o lote nº 15,pertencente a Antônio Evaldo Fraklino de Souza; do lado esquerdo mede 31,50
metros, onde confronta com o lote nº 17,pertencente a João de Oliveira Frois e sua mulher Gelma Maria
Carvalho Frois e, nos fundos, mede 10,00 metros, onde confronta com o lote 13, pertencente a Álvaro Fernandes
de Aguiar e parte do lote 19, pertencente a Raimundo Rogel de Souza,encerrando uma área de 331,00 metros
quadrados. Estando em termos, expediu-se o edital para citação dos supramencionados Réus, com prazo de
20 (vinte) dias, iniciando-se o prazo para, querendo, contestar a presente ação no prazo 15 dias úteis
subseqüentes, sob pena de revelia, nomeando, se for o caso, curador especial para que apresente defesa no
caso de se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, ou sendo o citado desconhecido ou incerto,
conforme disposto no art. 256, I e II do CPC. Após o decurso do prazo de publicação deste edital, findos os
quais, não contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados. Será o presente,
por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. 07 e 08/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 5 DIAS. PROCESSO Nº 0004021-47.2013.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani
Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) THAIS DANIELE FERNANDES, TANIA MARIA DE SOUZA,
Brasileiro, Divorciada, RG 19550743, CPF 088.527.778-30, com endereço à Rua Curuena, 75, Bloco 3 apto
32, Chacara Belenzinho, CEP 03380-160, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU,
alegando em síntese: A autora e os réus firmaram Instrumento Particular de Concessão de Subsídios em
relação ao imóvel Rua Emílio Retrosi, 365 , Q, A, L 002, Bl A, apto 52, Condomínio Guaianases, CEP 08371-
360, São Paulo-SP. Em descumprimento ao acordado os réus cederam o imóvel a terceiros sem a anuência
daquela. O patrono do autor requerendo a procedência total da ação com a condenação da ré ao pagamento
das custas e despesas processuais devidamente atualizadas. Dando-se à causa o valor de R$6.000,00.
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. 08 e 11/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002093-93.2017.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESPÓLIO DE IRMA HELENA CARDOSO ALVES DE OLIVEIRA, NA PESSOA DE SEU
INVENTARIANTE, SR. FRANCISCO CARDOSO ALVES DE OLIVEIRA, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum por parte de Seram Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp, objetivando a outorga judicial da escritura
de venda e compra do imóvel prédio e seu respectivo terreno situado na Rua do Manifesto, n. 2436, no 18º Subdistrito
do Ipiranga, com a área de 135,00m2, Matricula 173.873, do 6º CRI/SP. Estando o inventariante em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de confissão e revelia.
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 01 de novembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS . PROCESSO DIGITAL Nº 1005556-74.2016.8.26.0011 . O MM. Juiz de Direito da 4ª
Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dr. Rogério de Camargo Arruda, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a DIUNIZIO CHAGA DE FREITAS, CPF 012.212.604-13, RG 535409989, que lhe foi proposta uma ação
de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária, por BANCO GMAC S/A, constando da inicial que, em 16/07/2015, foi emitida Cédula
de Crédito Bancário nº 5707685-2AA-J36, que o executado se comprometeu a pagar em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais
e consecutivas de R$ 1.308,47. Em garantia do cumprimento, o requerido outorgou ao autorexequente, em alienação fiduciária,
UM VEÍCULO MARCA: CHEVROLET, MODELO: PRISMA LTZ 4P 1.4L, COR: BRANCO, ANO/MOD: 2015/2015, CHASSI:
9BGKT69R0FG423169, PLACA: FOY 8270-SP. A ação supra foi convertida em Execução de Título Extrajudicial e o crédito, apurado
em 15/09/2016, no importe de R$ 70.374,55. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO
por EDITAL, para que em 03 dias úteis, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado, acrescido das cominações legais,
caso em que a verba honorária será reduzida pela metade, e, querendo, ofereça embargos no prazo de 15 dias úteis, facultando
ao executado, nesse prazo, reconhecendo o crédito do ora 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 e juros, sob pena de
penhora e avaliação de bens, ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo
257, IV, do Código de Processo Civil. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 01 de agosto
de 2018.                                                                                                                                                                  08 e 11 / 12 / 2018.

Hidrovias do Brasil – Holding Norte S.A.
CNPJ/MF nº 20.280.037/0001-28 – NIRE 35.300.482.271

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de agosto de 2018
Data, Horário e Local: Aos 10/08/2018, às 09:30 horas, na sede social da “Companhia”, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 7º 
andar, sala 01, Pinheiros, São Paulo-SP. Convocação e Presença: Nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, 
de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), foram dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a 
presença da única acionista da Companhia representando a totalidade de seu capital social, ficando regularmente instalada 
a presente Assembleia Geral Extraordinária. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Renê Pinto da Silva e secretariados por 
Ana Cláudia Marques Spini. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) a renúncia da Sra. Andrea de Rizzio ao cargo de Diretora da 
Companhia; (ii) a eleição do Sr. André Kinjo Kubota para o cargo de diretor da Companhia, em substituição a Sra. Andrea de 
Rizzio; e (iii) a ratificação da atual Diretoria da Companhia. Deliberações Tomadas por Unanimidade: A única acionista da 
Companhia, após análise e discussão da matéria proposta, decidiu, sem quaisquer restrições: (i) consignar o recebimento da 
renúncia da Sra. Andrea de Rizzio, portadora do RG nº 23.985.626-0 SSP/SP e do CPF/MF nº 163.116.628-09, ao cargo de 
diretora da Companhia, nos termos da carta de renúncia constante do Anexo I do presente instrumento; (ii) aprovar a eleição, 
em substituição a Sra. Andrea de Rizzio, do Sr. André Kinjo Kubota, portador do RG nº 30.970.743-2 SSP/SP e do CPF/MF nº 
335.148.858-00, para exercer o cargo de diretor da Companhia, nos termos do termo de posse e declaração de desimpedi-
mento constante do Anexo lI do presente instrumento. O diretor ora eleito cumprirá mandato coincidente com o estabelecido 
para os demais membros da Diretoria, encerrando-se em 10/07/2019. O diretor ora eleito, presente nesta Assembleia Geral 
Extraordinária: (a) declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial nem ter sido condenado a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e (b) fica desde logo investido no cargo para o 
qual foi eleito, mediante a assinatura de seu termo de posse. (iii) Tendo em vista as deliberações acima , aprovar a ratificação 
da atual composição da Diretoria, a saber : (i) René Pinto da Silva, portador do RG nº 21.349.493-0 SSP/SP e do CPF/MF 
nº 096.097.018-50; (ii) Rogério da Silva Lima, portador do RG nº 17.989.091-2 SSP/SP e do CPF/MF nº 129.493.438-48; 
e (iii) André Kinjo Kubota, portador do RG nº 30.970.743-2 SSP/SP e do CPF/MF nº 335.148.858-00, todos com mandato 
a encerrar-se em 10/07/2019. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente declarou encerrados os 
trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário, a qual, reaberta a sessão, 
foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 10/08/2018. Assinaturas: Presidente: René Pinto da Silva; 
Secretária: Ana Cláudia Marques Spini; Acionista: Hidrovias do Brasil S.A., p. Fábio Abreu Schettino e René Pinto da Silva. 
JUCESP – Certifico o registro sob o nº 416.596/18-6 em 31/08/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Hidrovias do Brasil – Marabá S.A.
CNPJ/MF nº 13.611.481/0001-13 – NIRE 35.300.393.406

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de agosto de 2018
Data, horário e local: Aos 10/08/2018, às 09h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 7º 
andar, sala 3, Pinheiros, São Paulo-SP. Convocação e Presença: Nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”), foram dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da única 
acionista da Companhia representando a totalidade de seu capital social, ficando regularmente instalada a presente AGE. 
Mesa: René Pinto da Silva – Presidente; Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro – Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) 
a renúncia da Sra. Andrea de Rizzio ao cargo de Diretora da Companhia; (ii) a eleição do Sr. André Kinjo Kubota para o 
cargo de diretor da Companhia, em substituição a Sra. Andrea de Rizzio; e (iii) a ratificação da atual diretoria da Companhia. 
Deliberações tomadas por unanimidade: A única acionista da Companhia, após análise e discussão da matéria proposta, 
decidiu, sem quaisquer restrições: (i) consignar o recebimento da renúncia da Sra. Andrea de Rizzio, RG nº 23.985.626-0 
SSP/SP, CPF/MF nº 163.116.628-09, ao cargo de diretora da Companhia, nos termos da carta de renúncia constante do Anexo 
I do presente instrumento; (ii) aprovar a eleição, em substituição a Sra. Andrea de Rizzio, do Sr. André Kinjo Kubota, RG nº 
30.970.743-2 SSP/SP, CPF/MF nº 335.148.858-00, para exercer o cargo de diretor da Companhia, nos termos do termo de 
posse e declaração de desimpedimento constante do Anexo II do presente instrumento. O diretor ora eleito cumprirá mandato 
coincidente com o estabelecido para os demais membros da Diretoria, encerrando-se em 10/07/2019. O diretor ora eleito, 
presente nesta AGE: (a) declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial nem ter sido condenado a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e (b) fica desde logo investido no cargo para o 
qual foi eleito, mediante a assinatura de seu termo de posse. (iii) Tendo em vista as deliberações acima, aprovar a ratificação 
da atual composição da Diretoria, a saber: (i) René Pinto da Silva, RG nº 21.349.493-0 SSP/SP, CPF/MF nº 096.097.018-50; 
(ii) Rogério da Silva Lima, RG nº 17.989.091-2 SSP/SP, CPF/MF nº 129.493.438-48; e (iii) André Kinjo Kubota, RG nº 
30.970.743-2 SSP/SP, CPF/MF nº 335.148.858-00, todos com mandato a encerrar-se em 10/07/2019. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, 
declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário, 
conforme o disposto no artigo 130, § 1º da Lei das S.A., a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes 
assinada. São Paulo, 10/08/2018. Assinaturas: Presidente: René Pinto da Silva; Secretária: Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro. 
Acionista: Hidrovias do Brasil – Holding Norte S.A., p. René Pinto da Silva e Rogério da Silva Lima. JUCESP – Certifico o registro 
sob o nº 413.102/18-0 em 29/08/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Hidrovias do Brasil Navegação Norte S.A.
CNPJ/MF nº 14.820.318/0001-23 – NIRE 35.226.201.561

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de agosto de 2018
Data, Horário e Local: Aos 10/08/2018, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Gilberto Sabino, nº 
215, 7º andar, sala 3, São Paulo-SP. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de acionistas representando 
a totalidade do capital social. Mesa: René Pinto da Silva – Presidente; Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro – Secretária. 
Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) a renúncia da Sra. Andrea de Rizzio ao cargo de Diretora da Companhia; (ii) a eleição 
do Sr. André Kinjo Kubota para o cargo de diretor da Companhia, em substituição a Sra. Andrea de Rizzio; e (iii) a ratifi-
cação da atual diretoria da Companhia. Deliberações Tomadas por Unanimidade: A única acionista da Companhia após 
análise e discussão da matéria proposta, decidiu, sem quaisquer restrições: (i) consignar o recebimento da renúncia da 
Sra. Andrea de Rizzio, RG nº 23.985.626-0 SSP/SP, CPF/MF nº 163.116.628-09, ao cargo de diretora da Companhia, nos 
termos da carta de renúncia constante do Anexo I do presente instrumento; (ii) aprovar a eleição, em substituição a Sra. 
Andrea de Rizzio, do Sr. André Kinjo Kubota, RG nº 30.970.743-2 SSP/SP, CPF/MF nº 335.148.858-00, para exercer o 
cargo de diretor da Companhia, nos termos do termo de posse e declaração de desimpedimento constante do Anexo II do 
presente instrumento. O diretor ora eleito cumprirá mandato coincidente com o estabelecido para os demais membros da 
Diretoria, encerrando-se em 10/07/2019. O diretor ora eleito, presente nesta AGE: (a) declara, sob as penas da lei, que não 
está impedido por lei especial nem ter sido condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé 
pública ou a propriedade; e (b) fica desde logo investido no cargo para o qual foi eleito, mediante a assinatura de seu termo 
de posse. (iii) Tendo em vista as deliberações acima, aprovar a ratificação da atual composição da Diretoria, a saber: (i) René 
Pinto da Silva, RG nº 21.349.493-0 SSP/SP, CPF/MF nº 096.097.018-50; (ii) Rogério da Silva Lima, RG nº 17.989.091-2 
SSP/SP, CPF/MF nº 129.493.438-48; e (iii) André Kinjo Kubota, RG nº 30.970.743-2 SSP/SP, CPF/MF nº 335.148.858-00, 
todos com mandato a encerrar-se em 10/07/2019. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, 
sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 10/08/2018. Assinaturas: Mesa: Presidente: René Pinto da Silva; Secretária: Teresa 
Cristina Meyer Pires Faleiro. Acionista: Hidrovias do Brasil – Holding Norte S.A., p. René Pinto da Silva e Rogério da Silva 
Lima. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 413.101/18-6 em 29/08/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

ENEPLAN ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 31.689.171/0001-01 - NIRE: 35.300.522.583

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27 de novembro de 2018.
Data e horário: 27 de novembro de 2018, às 10h00min. Local: Sede social da Companhia, na capital
do estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 1º andar, conjunto 12, sala 07, Vila
Olímpia, CEP 04547-005. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, nos ter-
mos do art. 125 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”). Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade
dos acionistas, em conformidade com o artigo 124, § 4º da Lei das Sociedades por Ações. Mesa: José
Gilberto de Azevedo Branco Valentim, como Presidente; e Edison Martins, como Secretário. Ordem do
dia: deliberar sobre a aprovação do balanço intermediário da Companhia. Deliberações: Os acionistas
resolveram, por unanimidade, e atendendo às necessidades atuais da Companhia:  (i) Prestados os
esclarecimentos iniciais necessários, as Demonstrações Financeiras intermediárias levantadas em 31
de outubro de 2018, publicadas nos Jornais Diário Oficial de São Paulo e no Jornal O Dia, no dia 27 de
novembro de 2018, foram examinadas e discutidas, resultando aprovadas pelos presentes, por unani-
midade e sem quaisquer ressalvas ou restrições; Encerramento e lavratura da ata: Nada mais haven-
do a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se
manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura
desta Ata. Reaberta a sessão, esta Ata foi lida, conferida, aprovada e assinada pelo Secretário e pelo
Presidente. Acionistas presentes: Galvão Engenharia S.A. – em recuperação judicial (p. José Gilberto
de Azevedo Branco Valentim, e p. Edison Martins); Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata origi-
nal lavrada em livro próprio. São Paulo, 27 de novembro de 2018. Mesa: José Gilberto de Azevedo
Branco Valentim - Presidente, Edison Martins - Secretário. JUCESP nº 573.003/18-0 em 05/12/2018.

Preço dos
alimentos

aumenta 4,10%
de janeiro a

novembro em

São Paulo

O Departamento
Intersindical de Estatísticas e
Estudos Socioeconômicos
(Dieese) revela que alimentos
puxaram alta da inflação no
município de São Paulo em no-
vembro.

De janeiro a novembro de
2018, a taxa acumulada foi de
4,10% e a variação anual, entre
dezembro de 2017 e novembro
de 2018, foi 4,39%.

Segundo o Dieese, entre os
grupos abordados pela pesqui-
sa, o setor de alimentação apre-
sentou variação de 0,80%.
Transporte registrou 0,62%,
vestuário, 0,33%, recreação,
0,22%, educação e leitura,
0,14%, despesas pessoais, -
0,12%, habitação, -0,17%, equi-
pamentos domésticos, -0,32%;
e despesas diversas, -0,53%.

No grupo da alimentação,
os legumes apresentaram a mai-
or variação no aumento de pre-
ços (17,72%), com destaque
para o tomate, com 41,37% en-
tre outubro e novembro. Na
sequência estão as raízes e tu-
bérculos (11,97%), hortaliças
(5,99%), frutas (2,29%), e aves
e ovos (0,77%). Entre os alimen-
tos que apresentaram recuo
nos preços estão  carnes
(0,02%), os grãos -0,03%) e lei-
te (0,42%). (Agencia Brasil)
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EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0022440-60.2018.8.26.0001. 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, etc. FAZ SABER a Agnaldo Solato, CPF 022.891.508-
27, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Educacional
Bricor Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após os
20 dias supra, pague a quantia de R$ 4.664,74 (junho/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 19 de setembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0062633-61.2011.8.26.0002. 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 Paulo Antônio Silva de Freitas,
CPF 028.652.058-35, que lhe proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Sociedade
Educacional Bricor Ltda, objetivando a cobrança de R$ 30.746,32 (abril/2017), referente ao inadimplemento
da(s) nota(s) promissória(s), em anexo aos autos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por Edital, para, em 03 dias, efetuar o pagamento integral da dívida
atualizada ou oferecer bens (suficientes) à penhora, sob pena de ser convertido em penhora o arresto
efetuado sobre a quantia de R$ 320,82, via Bacenjud, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer embargos,
ambos a fluir após o prazo de 20 dias deste edital. No prazo para embargos, poderá o executado requerer
seja admitido o parcelamento do débito, nos termos do art. 745-A do CPC. Nos termos do art. 854, § 3º, do
CPC, fica intimado o executado para, no prazo de 05 dias, comprovar que a quantia bloqueada é impenhorável.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 22 de novembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018028-05.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro
Lorena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ GOMES JÚNIOR, CPF 112.460.698-06, que lhe foi proposta
uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária, por parte do Banco Itaú Veículo S/A, atual denominação
do Banco Fiat S/A, relativa ao veículo marca Fiat, tipo Siena (FL) Fire (Celebration), cor vermelha, ano/modelo
2007/2008, placa APO 8023, chassi 9BD17206G83390746, apreendido em 01.12.2016, haja vista o inadimplemento
da cédula de crédito bancário nº 62410-162577837. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 05 dias, pagar a integralidade da dívida pendente,
podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 29 de novembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1123698-61.2016.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Antonio
Marquesi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Marcos Galbiat, RG 25076661-9, CPF 171.299.928-16, que
lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda,
objetivando a cobrança de R$ 19.960,95 (outubro/2015), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2012. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno
direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de novembro de 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0018349-21.2018.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). VANESSA
SFEIR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Patrícia Rabaneda Roque Carvalho, CPF 230.510.668-85, que por
este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Cruz Vermelha Brasileira – Filial do
Estado de São Paulo. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após os
20 dias supra, pague a quantia de R$ 9.329,40 (maio/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 23 de agosto de 2018. 08 e 11.12

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0102614-05.2008.8.26.0002/01. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana
Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NELSON NEVES, CPF 518.305.408-82, que lhe foi
proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Condomínio Edifício Barroco. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 599,69 (abril/2011),
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de outubro de 2018. 08 e 11.12

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0213391-23.2009.8.26.0002/01. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia
Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RENATA CAVALCANTI MESQUITA DE ARRUDA,
CPF 181.297.088-92, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Condomínio
Edifício Barroco. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague
a quantia de R$ 14.827,30 (julho/2014), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de outubro
de 2018. 08 e 11.12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013620-53.2014.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VIRIDIANO RODRIGUES BLACO, CPF: 758.398.148-49, RG: 92731065,
que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte do Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda S/C SINEC,
alegando em síntese que o requerente é credor da importância total de R$ 1.980,90 decorrente de serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2010 ao aluno Hebert Marques Rodrigues Blanco, filho do requerido.
O requerente prestou serviços educacionais de alta qualidade ao filho do requerente, no entanto não logrou êxito
no recebimento da contraprestação devida, atribuindo o valor à causa de R$ 1.980,90. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de vinte dias contados a partir da publicação deste edital, ofereçam embargos
monitórios, nos termos do art. 702 do Novo Código de Processo Civil, ou paguem a importância supra, bem
como os honorários advocatícios fixados em 5% do valor da causa, conforme art. 701, do NCPC, devidamente
atualizada, ficando cientes, outrossim, de que neste último caso, ficarão isentos das custas processuais, bem
como de que nos termos do artigo 701, § 5º do NCPC, resta deferido o pagamento parcelado do débito, na forma
disposta no art. 916 do NCPC e de que, na hipótese do não oferecimento de embargos, será iniciada a execução,
conforme previsto no Titulo II do Livro I da Parte Especial do NCPC. Em caso de revelia será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 26 de novembro de 2018. 08 e 11.12

Intimação - Prazo 20 dias. Processo nº 1007169-32.2016.8.26.0011. O Dr. Regis Rodrigues
Bonvicino, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional XI - Pinheiros, na forma da Lei.
Faz Saber a Prol Comércio de Plásticos Ltda. Me, CNPJ 007.875.945/0001-04, na pessoa
de seu representante legal e a Davi Vercelini da Rocha, CPF 090.196.578-28, que nos
autos da ação de Execução de Títulos Extrajudicial, requerida pelo Banco Santander
(Brasil) S/A, procedeu-se a penhora do veículo marca I/RELY PICK-UP, ano de fabricação/
modelo 2013/2012, placa EXI8178, renavam 00546422934, chassi LVM1A1A17DB021799,
avaliado pela tabela Fipe no valor de R$ 23.105,00 (setembro/2018), de propriedade da
executada Prol Comércio de Plásticos Ltda, ficando a mesma nomeada como depositária.
Estando os executados em lugar ignorado, foi determinada a intimação da penhora por
edital, para que em 15 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).  B 08 e 11/12

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS;
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - 19 /12/ 2018 (quarta-feira)

Associação Paulista de Imprensa “Palácio da Imprensa” - “A Casa do Jornalista”,
convoca todos os senhores associados, na forma dos Artigos 116º, 117º e 118º do Estatuto
Social, a participarem da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a serem realizadas
na sede da entidade, localizada na Rua Álvares Machado, 22,  Edifício “JORNALISTA
ADOLFO LEMES GILIOLI”,  1º andar no “AUDITÓRIO PAULO ZINGG”, no centro de
São Paulo, no dia 19 de dezembro de 2018 (quarta-feira), com inicio às 17:00h para
a primeira convocação, com a presença de no mínimo 100 associados quites com suas
anuidades junto a entidade, apresentando a credencial atualizada, e, em segunda
convocação, às 17:30h, com o quórum mínimo de 10 associados , suficiente para a
deliberação dos assuntos da ordem do dia da Assembléia Geral Ordinária:
1.Apresentação do Relatório de Realizações da Diretoria Executiva, bem como os
Balanços e a Prestação das Contas dos anos 2016 e 2017, para discussão e
deliberação.   2.Discussão e Deliberação sobre os valores pagos na conta corrente
da API através de recursos pessoais e da empresa do Presidente da API Dr. Sergio
de Azevedo Redó, que até os dias de hoje não foram restituídos na integralidade.
Todos os documentos referentes aos itens 1 e 2 da AGO ficarão à disposição dos
associados, diretores e conselheiros, no período de 10 á 19 de  dezembro 2018,
para análise das contas (receitas e despesas), (extratos bancários) apresentadas
pela Contadoria, Diretoria Financeira e Conselho Fiscal, mediante prévio
agendamento na Diretoria Executiva Operacional com o Jornalista e
Administrador Prof. José Alfredo Machado de Assis e na secretária com a Sra.
Fabiana Alves. - AGE As 18:30h a primeira chamada e 19:00h a segunda chamada
nos mesmos termos do Estatuto Social, com a abertura dos trabalhos da
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA para discussão e deliberação pertinente
ao Contrato a ser celebrado com a Construtora e a empresa de Administração do
Projeto de Revitalização, Reforma, Construção e Intervenção Urbana no
Logradouro Público para a  Construção do Boulevard “Assis Chateaubriand” ou
outro nome que seja aprovado pela Diretoria, compreendendo o Edifício Adolfo
Lemes Gilioli sede da API, à Rua Álvares Machado com inicio à Avenida Liberdade
e termino na Praça Carlos Gomes assim como, a ladeira que da acesso a Avenida
23 de Maio, com o braço de acesso ao Viaduto Dona Paulina, abrangendo o
quadrilátero formado pelas duas quadras da Praça João Mendes e da Avenida
Liberdade em confrontação com a Rua Dr. Rodrigo Silva e Rua Álvares Machado.
Contamos com a honrosa presença dos ilustres Associados, Diretores e Conselheiros.
São Paulo, 08 de Dezembro de 2018. SÉRGIO DE AZEVEDO REDÓ  – PRESIDENTE
e CLAÚDIO AURICCHIO TURI - VICE PRESIDENTE DIRETOR SECRETARIO
GERAL. 10 e 11/12

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal
de Contas do Município de São Paulo – SINDILEX, representado
pelo seu Presidente no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto
Social, convoca toda a sua categoria para Assembleia Geral
Extraordinária, conforme disposto no art. 8º, “a”, do Estatuto Social, a
realizar-se dia 14 de dezembro de 2018, em sua sede, na Rua Japurá,
43 – Sobreloja,Bela Vista, São Paulo/SP,às 15:30 horas em primeira
convocação e às 16:00 horas em segunda convocação, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Mobilização contra o PL 621/16
São Paulo, 08de dezembro de 2018. MARCOS ALCYR BRITO DE
OLIVEIRA - Presidente – Sindilex.

COOPER VIDA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS NA AREA DE HOSPEDAGEM E REPOUSO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA.

Ficam os senhores sócios cooperados da Cooper Vida Cooperativa de Trabalho dos Profissionais na Área de Hospedagem
e Repouso para participarem da Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 21(vinte e um ) de dezembro de 2018
(dois mil e dezoito).na  Rua Barro Alto, nº 5 sala 1, Tatuapé, SP, onde serão tratados os seguintes assuntos: Ordem
do Dia: (1) Assuntos diversos de interesse da sociedade. (2) Confraternização. CONVOCAÇÃO - I - Em primeira
convocação, às 9h00min horas, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos sócios cooperados; II - Em segunda
convocação, às 10h00min com a presença de metade mais um dos sócios cooperados e, III - Em terceira e última
convocação, às 11h00min, com a presença mínima de 10 (dez) sócios cooperados. De acordo com a alínea “e”,
parágrafo primeiro do artigo 22 inciso II do Estatuto Social, para cálculo de instalação do quorum para Assembléia Geral
Ordinária, informa-se que, atualmente, esta sociedade cooperativa, Coopervida, possui em seus quadros sociais cerca
de (254) associados Ativos.Jessica de Souza Holanda Costa Diretora K-08/12

EDITAL DE INTERDIÇÃO Processo Digital nº: 1050972-29.2015.8.26.0002 Classe
Assunto: Interdição - DIREITO CIVIL Requerente: Valter Jose da Silva Tavares e outros
Requerido: Antonio José Martins Tavares EDITAL PARA CONHECIMENTO DE
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ANTONIO JOSÉ
MARTINS TAVARES, REQUERIDO POR VALTER JOSE DA SILVA TAVARES E OUTROS
- PROCESSO Nº1050972-29.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da
Família e Sucessões, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Léa
Maria Barreiros Duarte, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 18/09/2018 14:53:24, foi
decretada a INTERDIÇÃO de ANTONIO JOSÉ MARTINS TAVARES, CPF 510.491.808-
44, declarando-o(a) relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil
e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Aline Aparecida
da Silva Tavares. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez
dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 22 de outubro de 2018.                B 29/11 e 08/12

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
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1042434-56.2015.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). ALBERTO GIBIN VILLELA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JEANS
TONI MODAS E CONFECÇÕES LTDA. - ME., CNPJ na pessoa de seu representante
legal, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o
recebimento de R$ 110.156,13 (30.04.2015), acrescidos de juros e correção monetária,
referente ao saldo devedor do contrato de Desconto Antecipado de Cheques Pré-Datados
nº 008320141101355100 (0005036351738001694), bem como ao pagamento de custas,
honorários e demais cominações. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra
devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art.
701 do NCPC), que a tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se
de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos, sendo
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 17 de outubro de 2018.          B 07 e 08/12

Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1109823-87.2017.8.26.0100. O Dr. Carlos Eduardo Borges
Fantacini, Juiz de Direito da 26ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Fabio Coelho
da Silva, CPF 024.799.331-05, na pessoa de seu representante legal, que Banco Santander
(Brasil) S/A, ajuizou uma Ação de Busca e Apreensão do veículo marca Citroen, modelo
Aircross GL 1.6 16V (flex) 4P, ano de fabricação/modelo 2010/2011, placa EYP4586,
renavan 000336515235, chassi 935SUN6AYBB561867, vendido ao suplicado com alienação
fiduciária, tendo o mesmo deixado de pagar as prestações combinadas. Ajuizada a ação,
procedida a apreensão e depósito do bem, estando o suplicado em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente,
quando o bem lhe será restituído ou no prazo de 15 dias, conteste a ação, prazos esses
que começarão a fluir após os 20 dias supra, sendo que, em caso de revelia será nomeado
Curador Especial (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na
forma da Lei. São Paulo, 23.11.2018.          B 07 e 08/12

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
República Federativa do Brasil, a requerimento da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou
interessar possa que, RODRIGO NASCIMENTO BALDÍBIA, fiscal,
RG nº 339367143-SSP/SP, CPF nº 315.496.898-94, e sua mulher GEISA
REIS BALDÍBIA, técnica em nutrição, RG nº 458776142-SSP/SP, CPF
nº 333.251.568-35, brasileiros, casados no regime da comunhão parcial
de bens na vigência da Lei nº 6.515/77, domiciliados nesta Capital,
residentes na Rua Frederico Bartholdi nº 182, casa nº 02, Parque
Bristol, ficam intimados a purgarem a mora mediante o pagamento
referente a 09 (nove) prestações em atraso, vencidas de 31/12/2017
a 31/08/2018, no valor de R$15.186,15 (quinze mil, cento e oitenta e
seis reais e quinze centavos), e respectivos encargos atualizado na
data de hoje no valor de R$15.221,21 (quinze mil, duzentos e vinte e
um reais e vinte e um centavos), que atualizado até 24/11/2018, perfaz
o valor de R$19.789,83 (dezenove mil, setecentos e oitenta e nove
reais e oitenta e três centavos), cuja planilha com os valores diários
para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido
pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para aquisição do imóvel localizado
na Rua Alfredo Jorel nº 59, apartamento nº 67, localizado no 6º pavimento
do empreendimento Fatto Jardim Botânico, Condomínio Edifício Azaléia,
na Saúde – 21° Subdistrito, objetos de “Instrumento Particular de
Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública”
devidamente registrada sob n° 4 na matrícula nº 207.339. O pagamento
haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado
nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das
9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias, a fluir após a última publicação deste. Ficam os devedores desde
já advertidos de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a
purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato,
promoverá, à vista da prova do pagamento, pelo fiduciário, do imposto
de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da
propriedade do citado imóvel em nome da fiduciária, CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97,
após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de acordo
com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 06
de dezembro de 2018. O Oficial. 07, 10 e 11/12

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da
Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ
SABER a todos que o presente edital virem e interessar possa que, por
RAQUEL JANAINA BUGELLI LIMA foi apresentado, a esta Serventia,
requerimento regularmente prenotado sob nº 752.881 em 21 de setembro
de 2018, pelo qual, com fulcro na Lei 10.931 de 02/08/2004, pleiteou a
retificação administrativa de área do imóvel situado na Rua Itapiru nº
211, na Saúde – 21º Subdistrito, matriculado sob o nº 190.508, nesta
Serventia Predial. E para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, pelo
qual NOTIFICO o senhor ALBINO DA SILVA ROMÃO, proprietário do
imóvel situado na Rua Itapiru nº 221, transcrito sob nº 9.615 no primeiro
registro de imóveis, desconhecido pelos requerentes e pelas possuidoras
do referido imóvel, objeto de usucapião, em trâmite na 1ª Vara de
Registros Públicos, processo nº 1016275-71.2018.8.26.0003, notifico
também todos os demais terceiros interessados, para, querendo,
apresentar impugnação ao presente pedido retificatório. Pelo presente
edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima publicação deste,
que será levado a efeito por dois dias consecutivos em jornal de
grande circulação, nesta Capital, impugnar, com fundamentos de fato
e de direito, contra a aludida retificação, por escrito, perante o Oficial
deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Jardim Paulista,
das 9 às 16 horas. São Paulo, 05 de dezembro de 2018.    07 e 10/12

Citação – Prazo 20 dias. Proc. 0173976-93.2010.8.26.0100. A Dra. Denise Cavalcante Fortes Martins, Juíza
de Direito da 1ª Vara Cível. FAZ SABER a Juliana Cristina da Silva Haddad Yachouh, CPF 704.134.601-34,
que SECID Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/C Ltda lhe ajuizou ação de Procedimento Comum,
para a cobrança de R$ 3.644,93, oriunda de prestação de serviços educacionais, relativo aos meses de
fevereiro de 2006. 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),
presumindo-se verdadeiros os fatos alegados. São Paulo, 17 de outubro de 2018. 07 e 08/12

Edital de Citação – Prazo 20 dias. Proc. 1075510-03.2017.8.26.0100. O Dr. Alexandre Bucci, Juiz de Direito
da 10ª Vara Cível do Foro Central/SP. Faz Saber a Aderência Pisos e Revestimentos Ltda, CNPJ 01.604.290/
0001-45, na pessoa de seu representante legal e Maria Fernanda Ferras, CPF 036.524.878-93 que RA
Serviços de Pisos Industriais Ltda – ME, lhes ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, para
cobrança de R$.114.114,16 (julho/2017). Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital para que, após o prazo deste, em 03 dias, pague o débito (atualizado até o efetivo pagamento, acrescido
de honorários advocatícios no valor de 10%), sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para
satisfação do crédito. Prazo para oferecimento de embargos: 15 dias. No caso de revelia será nomeado
curador especial (art.257, IV, CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de novembro de 2018. 07 e 08/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1097964-45.2015.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Miguel Ferrari Junior,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) X6 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. EPP,
CNPJ 11.599.316/0001-68, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Colégio Santa Teresa
Ltda, objetivando o recebimento de R$ 14.483,71 (Setembro/2015), referente ao contrato de prestação de
serviços educacionais celebrado entre as partes em 24 de Janeiro de 2013. 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 05 de abril de 2018. 07 e 08/12

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 4002744-34.2013.8.26.0004. O Dr. Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa, Juiz
de Direito da 2ª Vara Cível Regional IV - Lapa-SP, na forma da lei, etc. Faz saber a corré Alessandra
Andreozzi Barbosa, RG 221479193 SSP/SP, CPF 131.802.358-02 que, Banco do Brasil S/A, lhe ajuizou
ação Monitória, objetivando a cobrança de R$ 692.099,54 (agosto/2013), referente ao Contrato para Desconto
de Títulos - Cláusulas Especiais nº 305.000.700, firmado em 25/05/2012. Estando a correquerida supra
mencionada em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento,
sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo, sendo advertida de que será nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,
30 de outubro de 2018. 07 e 08/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0171768-68.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA DEJUSTE DE PAULA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Isadora Silva, brasileira, maior, RG 46.498.607-2, CPF 400.346.448-65, que Cruz Azul de São Paulo lhe
ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$19.213,52 (junho de 2012), referente
as Notas de Serviços n°s 194795, 200625 e 200626, oriundas da prestação de atendimento médico/hospitalar. Estando
a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça
contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida
será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2018.                                          07 e 08 / 12 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003295-63.2016.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Hector Francisco Medina (CPF. 039.496.888-38), que Cruz Azul de São Paulo lhe ajuizou ação
de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 2.129,13 (janeiro de 2016), referente às Notas
de Serviços n°s 200652, 223535, 300875, 328261 e 32262, oriundas da prestação de atendimento médico/
hospitalar. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos
20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo
contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente, afixado e publicado na forma da lei.                                                                          07 e 08 / 12 / 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010902-64.2018.8.26.0007. O MM. Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr. Alessander Marcondes
França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA DE FÁTIMA SILVA, RG 22.248.877-3, CPF
118.428.868-27 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por TEODORA
AZEVEDO COSTA E OUTROS e que foi determinada a intimação da executada por edital com prazo de 20
dias para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos pague o valor indicado no demonstrativo discriminado
pelo credor, (fls. 03/04 - R$ 3.366,90) acrescido de custas, se houver.Fica 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
úteis para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação.Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de Processo Civil, o
débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%).
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 11 de julho de 2018. 07 e 08/12

Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0000827-51.2018.8.26.0011 (processo principal n° 1013387-13.2015.8.26.0011).
A Dra. Rosana Moreno Santiso, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, Faz Saber a Antônio Augusto
de Oliveira Filho (CPF. 066.185.618-68), que nos autos da ação de Procedimento Comum, ora em fase de cumprimento de
sentença, ajuizada por Sul América Companhia de Seguro Saúde (CNPJ. 01.685.053/0001-56), em face de R. Malavazi Produções
Cinematográficas e Afins Ltda ME, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifestem-se
sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa R. Malavazi Produções Cinematográficas e Afins Ltda
ME (CNPJ. 04.833.896/0001-40), requerendo as provas cabíveis. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Estando o requerido em lugar ignorado,
expede-se edital, o qual será afixado e publicado na forma da lei. SP, 23/11/2018.                                              07 e 08 / 12 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009851-12.2013.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). VINCENZO BRUNO FORMICA FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) SHEILA APARECIDA MOTTA GROSSI, Brasileiro, CPF 293.398.288-95, que lhe foi proposta uma ação de Monitória
por parte de Banco Bradesco S/A, lhe ajuizou Ação Monitória, para a cobrança da quantia de R$ 59.781,93 (fevereiro/2013),
decorrente de Credito Parcelado Premier Pré firmado sob o nº 18530533429. 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 20 dias supra, pague o débito atualizado ou ofereça embargos, ficando intimado de que, haverá isenção das custas
processuais se cumprir o mandado no prazo, nos termos do artigo 701,§1º, do Código de Processo Civil/2015 e honorários
advocatícios de cinco por cento (5%) do valor atribuído à causa, sob pena de conversão do mandado de citação em mandado
de execução. 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 03 de dezembro de 2018.                                                                   07 e 08 / 12 / 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004012-14.2013.8.26.0704/01. A MM. Juiza de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Monica Lima Pereira, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a RITA DE CASSIA SIDIO, RG 248064253, CPF 135.032.268-77, que nos autos da ação
de Cumprimento de Sentença proposta por Condomínio Vila Panamericana procedeu-se à penhora dos direitos da
executada sobre o imóvel de matrícula n° 125.855 do 18° CRI de São Paulo, constante de uma casa n° 21, com
frente para a via de circulação interna n° 02, integrante do Condomínio Vila Panamericana, situada na Avenida
Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia, sem número, esquina com a Avenida Diogo Gomes Carneiro, 253, no Jardim
Monte Alegre, 13° Subdistrito Butantã/SP. Outrossim, fica, pelo presente, Rita de Cássia Sidio nomeada como
depositária do bem acima descrito. Estando a executada em local incerto e não sabido, foi deferida sua INTIMAÇÃO
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência da qual prosseguirá
o feito em seus ulteriores termos. 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 novembro de 2018.                            07 e 08 / 12 / 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS . PROCESSO DIGITAL Nº 0006805-09.2018.8.26.0011 . A MM. Juíza
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa Bannitz Baccala da
Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DOUGLAS ANTERO FOUYER SANTOS, CPF 292.957.998-60, que lhe
foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de SOCIEDADE EDUCACIONAL SÃO PAULO SESP,
para que efetue o pagamento do valor da condenação, no importe de R$ 7.347,75 (julho/2018). Encontrando-se
o executado em lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, pague o débito devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento ou apresente bens
a penhora, sob pena de, não o fazendo, ser ele acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% (artigo
523 § 1º e 3º do Código de Processo Civil), quando serão penhorados bens para garantia da execução. Fica a parte
devedora advertida de que, decorrido sem pagamento aquele prazo, terá início o prazo de quinze dias para,
independentemente de penhora e de nova intimação, oferecer impugnação. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 27 de setembro de 2018.                                                   08 e 11 / 12 / 2018.


