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2014 2013
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 311.702 17.308
Lucro líquido (prejuízo) ajustado 311.702 17.308
Aumento de ativos:
- Clientes (65.463) (42.280)
- Estoques (32.789) (678.489)
Aumento de passivos:
- Obrigações tributárias 6.297 3.834
- Contas a pagar 348 7.967
- Depósitos de Caução (33.018) 33.018
Caixa líquido gerado (consumido) nas
 atividades operacionais 187.079 (658.642)

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento 2014 2013
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Integralização de Capital 17.400 –
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital (17.400) 182.067
Pagamento dividendos (213.000) –
Caixa líquido gerado (consumido) nas
 atividades de financiamento (213.000) 182.067
Aumento (Redução) Líquido nas Atividades
 de Financiamentos (25.921) (476.575)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 60.137 536.712
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 34.216 60.137
Aumento (Redução) Líquido em Caixa
 e Equivalentes de Caixa (25.921) (476.575)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Capital 
social

Reserva 
de capital

Adiantamento para futuro 
aumento de capital

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2012 2.057.600 1.132.500 – (4.739) 3.185.361
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital – – 182.067 – 182.067
Lucro (prejuízo) do exercício – – – 17.308 17.308
Saldos em 31/12/2013 2.057.600 1.132.500 182.067 12.569 3.384.736
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital 17.400 – (17.400) – –
Reserva de capital e legal – 15.585 – (15.585) –
Lucros distribuídos – – – (213.000) (213.000)
Lucro (prejuízo) do exercício – – – 311.702 311.702
Saldos em 31/12/2014 2.075.000 1.148.085 164.667 95.686 3.483.438

Demonstração do Resultado do Exercício 2014 2013
Receita operacional líquida 416.194 –
Imposto sobre serviços (16.855) (2.661)
Lucro Bruto 399.339 (2.661)
Receitas (Despesas) Operacionais: Administrativas (181.307) (101.821)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 138.231 116.998
Resultado operacional antes resultado financeiro líquido 356.263 12.516
Resultado financeiro líquido (6.831) 13.955
Resultado operacional antes do IR e CS 349.432 26.472
(–) Imposto de renda e contribuição social corrente (37.730) (9.164)
Lucro/Prejuízo do Exercício 311.702 17.308

FC - V Participações S.A.
CNPJ 13.213.370/0001-59

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e de 2013 (Em centenas de reais)
Balanços Patrimoniais 2014 2013

Ativo/Circulante 3.501.886 3.429.555
Caixa e equivalentes de caixa 34.216 60.137
Duplicatas a receber 107.743 42.280
Estoques 3.359.927 3.327.138
Total do Ativo 3.501.886 3.429.555
Passivo/Circulante 18.447 11.801
Obrigações tributárias 10.132 3.834
Contas a pagar 8.316 7.967
Não Circulante: Depósitos de caução – 33.018
Patrimônio Líquido 3.483.438 3.384.736
Capital social 2.075.000 2.057.600
Reserva de ágio 1.132.500 1.132.500
Reserva legal 15.585 –
AFAC - adiantamento para futuro aumento de capital 164.667 182.067
Lucros ou prejuízos acumulados 95.686 12.569
Total do Passivo 3.501.886 3.429.555

São Paulo, 31 de dezembro de 2014 
Sergio Milano Benclowicz - Diretor Carlos Alberto Gomes do Vale - Contador - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2016 2015
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 180.594 121.242
Lucro líquido (prejuízo) ajustado 180.594 121.242
Aumento de ativos: - Clientes (98.285) 50.320
- Outras contas/Depósitos judiciais (8.370) (5.000)
- Estoques (51.691) (14.437)
Aumento passivos: - Obrigações sociais e trabalhistas (69) (681)
- Obrigações tributárias 752 (2.199)
- Contas a pagar 11.349 (6.982)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
 operacionais 34.280 142.263
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos 34.280 142.263

2016 2015
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
 de investimento 34.280  142.263
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Pagamento dividendos (44.200) (119.000)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
 de financiamento (44.200) (119.000)
Aumento (Redução) líquido nas atividades
 de financiamentos (9.921) 23.263
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 57.478 34.215
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 47.557 57.478
Aumento (Redução) líquido em caixa e
 equivalentes de caixa (9.921) 23.263

FC - V Participações S.A.
CNPJ 13.213.370/0001-59

Demonstrações Financeiras dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em centenas de reais)
Balanços Patrimoniais 2016 2015

Ativo/circulante 3.629.320 3.489.265
Caixa e equivalentes de caixa 47.557 57.478
Clientes 155.708 57.423
Estoques 3.426.055 3.374.364
Não circulante 13.370 5.000
Depósitos judiciais 13.370 5.000
Total do ativo 3.642.690 3.494.265
Passivo/circulante 20.617 8.586
Obrigações sociais e trabalhistas 211 149
Obrigações tributárias 7.723 7.103
Contas a pagar 12.683 1.334
Não circulante 3.622.073 3.485.679
Patrimônio líquido: Capital social 2.075.000 2.075.000
Reserva de ágio 1.132.500 1.132.500
Reserva legal 30.677 21.647
AFAC - adiantamento para futuro aumento de capital 164.667 164.667
Lucros ou prejuízos acumulados 219.229 91.865
Total do Passivo 3.642.690 3.494.265

Demonstração do Resultado do Exercício 2016 2015
Receita operacional líquida 303.478 249.040
mpostos sobre serviços (11.077) (9.177)

Lucro bruto 292.401 239.863
Receitas (despesas) operacionais: Administrativas (218.343) (233.227)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 140.325 162.044
Resultado operacional antes resultado financeiro líquido 214.383 168.680
Resultado financeiro líquido (9.142) (26.901)
Resultado operacional antes do IR e CS 205.241 141.779
–) IR e CS corrente (24.648) (20.537)

Lucro/prejuízo do exercício 180.593 121.242

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capital  
social

Reserva  
de capital

Adiantamento para futuro 
aumento de capital

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2014 2.075.000 1.148.085 164.667 95.686 3.483.438
Reservas de lucros e reserva legal – 6.062 – (6.062) –
Lucros distribuídos – – – (119.000) (119.000)
Lucro (prejuízo) do exercício – – – 121.241 121.241
Saldos em 31/12/2015 2.075.000 1.154.147 164.667 91.865 3.485.679
Reservas de lucros e reserva legal – 9.030 – (9.030) –
Lucros distribuídos – – – (44.200) (44.200)
Lucro (prejuízo) do exercício – – – 180.594 180.594
Saldos em 31/12/2016 2.075.000 1.163.177 164.667 219.229 3.622.073

São Paulo, 31 de dezembro de 2016
Sergio Milano Benclowicz - Diretor Carlos Alberto Gomes do Vale - Contador - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

1ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0045134-21.2012.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Lucilia Alcione Prata, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) DOUGLAS TAVARES CUSTODIO, Brasileiro, RG 248893634, CPF 330.759.968-23, Rua Antonio 
dos Santos, 20, Jardim Matarazzo, CEP 03811-100, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação 
de Cumprimento de Sentença por parte de ABETEC - Associação Brasileira de Educação e 
Tecnologia e que fica INTIMADO do bloqueio realizado junto ao sistema BacenJud no Banco 
Bradesco no valor de R$ 713,23 e para querendo se manifestar no prazo de quinze dias que 
começara a fluir após o decurso de prazo deste edital . Será o presente edital, por extrato, publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de outubro de 2017. 

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2015 2014
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 121.242 311.702
Lucro líquido (prejuízo) ajustado 121.242 311.702
Aumento de ativos: - Clientes 50.320 (65.463)
- Outras contas/Depósitos judiciais (5.000) –
- Estoques (14.437) (32.789)
Aumento passivos: - Obrigações sociais e trabalhistas (681) 67
- Obrigações tributárias (2.199) 6.230
- Contas a pagar (6.982) 348
- Depósitos de caução – (33.017)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades 
 operacionais 142.263 187.078
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos (142.263) (187.078)

2015 2014
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades 
 de investimento (142.263) (187.078)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Integralização de Capital – 17.400
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – (17.400)
Pagamento de  Dividendos (119.000) (213.000)
Caixa líquido gerado (consumido) atividades financiamento (119.000) (213.000)
Aumento (redução) líquido nas atividades 
 de financiamentos 23.263 (25.921)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 34.215 60.137
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 57.478 34.216
Aumento (redução) líquido em caixa e 
 equivalentes de caixa 23.263 (25.921)

FC - V Participações S.A.
CNPJ 13.213.370/0001-59

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 (Em centenas de reais)
Balanços Patrimoniais 2015 2014

Ativo/Circulante 3.489.265 3.501.886
Caixa e equivalentes de caixa 57.478 34.216
Clientes 57.423 107.743
Estoques 3.374.364 3.359.927
Não circulante 5.000 –
Depósitos judiciais 5.000 –
Total do ativo 3.494.265 3.501.886
Passivo/Circulante 8.586 18.448
Obrigações sociais e trabalhistas 149 860
Obrigações tributárias 7.103 9.271
Contas a pagar 1.334 8.317
Patrimônio líquido 3.485.679 3.483.438
Capital social 2.075.000 2.075.000
Reserva de agio 1.132.500 1.132.500
Reserva legal 21.647 15.585
AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 164.667 164.667
Lucros ou prejuizos acumulados 91.865 95.686
Total do passivo 3.494.265 3.501.886

Demonstração do Resultado do Exercício 2015 2014
Receita operacional bruta 239.863 399.339
Receita operacional bruta 239.863 399.339
Receitas (despesas) operacionais: Administrativas (233.227) (181.307)
Resultado operacional antes resultado financeiro líquido   6.636 218.032
Resultado financeiro líquido 135.143 131.400
Resultado operacional antes do IR e CS 141.779 349.432
(–) Imposto de renda e contribuição social corrente (20.537) (37.730)
Lucro/prejuízo do exercício 121.242 311.702

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capital  
social

Reserva  
de capital

Adiantamento para futuro  
aumento de capital

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 31/12/2013 2.057.600 1.132.500 182.067 12.569 3.384.736
AFAC - Adiantamento/futuro aumento de capital 17.400 – (17.400) – –
Reservas de Lucros e reserva legal – 15.585 – (15.585) –
Lucros distribuídos – – – (213.000) (213.000)
Lucro (prejuízo) do exercício – – – 311.702 311.702
Saldos em 31/12/2014 2.075.000 1.148.085 164.667 95.686 3.483.438
Reservas de lucros e reserva legal – 6.062 – (6.062) –
Lucros distribuídos – – – (119.000) (119.000)
Lucro (prejuízo) do exercício – – – 121.241 121.241
Saldos em 31/12/2015 2.075.000 1.154.147 164.667 91.865 3.485.679

São Paulo, 31 de dezembro de 2015
Sergio Milano Benclowicz - Diretor Carlos Alberto Gomes do Vale - Contador - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 09/01/2018  - 10:00h  -  2º LEILÃO: 11/01/2018  - 10:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL: Apar

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 09/01/2018, às 10:00 horas, e 2º Leilão dia 11/01/2018, às 10:00 horas. LOCAL: 
Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: CASSIA DOLENS REGGIANI, 

 CREDOR FIDUCIÁRIO: 
Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS 
VALORES: 1º leilão: R$ 501.259,79 (Quinhentos e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos) 2º leilão: R$ 393.222,54 
(Trezentos e noventa e três mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027249-29.2016. 
8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GISELLY 
CRISPIM DE OLIVEIRA (CPF 370.884.178-63) que CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA FORMAÇÃO 
DE PROFISSIONAIS EM SAÚDE LTDA, lhe ajuizou uma ação de Execução para o recebimento de 
R$3.135,37 (Dez/2016), oriundos do instrumento de confissão de dívida vencido antecipadamente em 
25/02/2014, firmado entre as partes. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a sua 
CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou 
reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais 
atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, 
ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 12 de dezembro de 2017. 

5ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0032583-42.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) DEBORA DE SOUZA GONÇALVES, CPF 324.493.168-50 que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a 
quantia de 12.771,94, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de novembro de 2017. 

CCISA07 Incorporadora Ltda.  |  CNPJ/MF nº 14.055.084/0001-75 - NIRE 35.225.567.171
Ata de Reunião de Sócios Quotistas

1. Data, Horário e Local: 18/12/2017, às 10:00 horas, na sede social da sociedade CCISA07 Incorporadora Ltda., sociedade em-
presária limitada inscrita no CNPJ sob nº 14.055.084/0001-75, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 
35.225.567.171 (doravante denominada de “Sociedade”), com sede social na Rua Funchal, 411, 13º andar, conjunto 133-G, Vila Olím-
pia, São Paulo/SP, CEP 04551-060. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos só-
cios da Sociedade, conforme facultado pelo disposto no artigo 1.072, §2º, do Código Civil vigente, a saber: EZ TEC Empreendimentos
e Participações S.A., com sede na Avenida República do Líbano, nº 1921, Bairro Ibirapuera, São Paulo-SP, CEP 04501-002, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 08.312.229/0001-73, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.334.345, neste 
ato representada por seus diretores, Sr. Flavio Ernesto Zarzur, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG
nº 7.746.329-8-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 035.893.548-28, e Sr. Mauro Alberto, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, 
portador da cédula de identidade RG nº 3.195.882-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 045.916.248-97, ambos com escritório comer-
cial no endereço da sede social, e Cury Construtora e Incorporadora S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
08.797.760/0001-83, com sede a Rua Funchal, 411, 13º andar, conjunto 132-D, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04551-060, conforme 
3ª Alteração de Contrato Social devidamente registrado na JUCESP sob nº 381.238/07-06 e Estatuto Social vigente nesta data, devida-
mente registrado na JUCESP sob nº 35.300.348.231, representada neste por seus Diretores Sr Fabio Elias Cury, brasileiro, divorciado,
engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 7.284.517 SSP/SP, inscrito no CPF(MF) nº 131.904.118-32, domiciliado à Rua
Funchal, 411, 13º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04551-060 e Sr. Paulo Sergio Beyruti Curi, brasileiro, casado, engenheiro
civil, portador da cédula de identidade RG nº 12.655.516 SSP/SP, inscrito no CPF(MF) nº 212.529.178-99, domiciliado à Rua Funchal, 
411, 13º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04551-060. 3. Mesa: Presidente - Flavio Ernesto Zarzur; Secretário - Mauro Alberto. 4. 
Ordem do dia: deliberar e aprovar a redução do capital social da Sociedade, com consequente autorização para alteração do contrato
social, conforme disposto no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil vigente, bem como determinar a publicação desta ata, na forma da 
lei, para os devidos fi ns. 5. Deliberações: Após discussão e votação a respeito da ordem do dia, resolvem os Sócios, por unanimidade
e sem quaisquer ressalvas, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social (artigo 1.082, inciso II,
do Código Civil vigente,), atualmente de R$ 3.637.110,50 (três milhões, seiscentos e trinta e sete mil, cento e dez reais e cinquenta 
centavos), para R$ 1.000,00 (Um mil reais), autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a publicação
desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida,
aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente - Flavio Ernesto Zarzur; Secretário - Mauro Alberto; Sócios Quotistas: EZ TEC
Empreendimentos e Participações S.A. e Valentina Empreendimentos Imobiliários Ltda. (todos acima identifi cados e qualifi cados). 
Mesa: Flavio Ernesto Zarzur - Presidente. Mauro Alberto - Secretário. Sócias: EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A.: Flavio 
Ernesto Zarzur, Mauro Alberto. Cury Construtora e Incorporadora S.A., Fabio Elias Cury, Paulo Sergio Beyruti Curi. 

Arel Administradora de Bens S.S. Ltda
CNPJ 01.132.719/0001-49

Ata de reunião Extraordinária de Sócios
Data, Hora e Local: Em 25/10/2017, às 17:00 horas, na sede da sociedade a Rua Arthur de Azevedo, 533 - apartamento
121, Cerqueira César, São Paulo (SP). Composição da Mesa: Presidente: Ary Kufl ik Benclowicz; Secretária: Elena Kufl ik 
Benclowicz. Presentes: A totalidade dos sócios. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital da sociedade pela
cisão parcial de seu Patrimônio. Deliberações: Aprovada a redução do capital social, conforme Artigo 1.084, parágrafos 1°
e 2° da Lei 10.406/02, de R$ 5.601.000,00 para R$ 4.001.000,00, representando uma redução de R$ 1.600.000,00. A redução
do capital será efetivada mediante a cisão parcial do patrimônio da sociedade que será entregue a sócia Elena Kufl ik Benclowicz 
em forma de um imóvel pertencente a sociedade. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que segue assinada
pelos sócios presentes. Sócio e Presidente da Mesa: Ary Kufl ik Benclowicz. Sócia e Secretária: Elena Kufl ik Benclwociz

1ª VC – Regional Sto. Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0016934-37.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
KATIA APARECIDA D’AMARO TRISTÃO, CPF 091.841.658-20, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe 
ajuizou uma ação Monitória que foi julgada procedente, estando em fase de Cumprimento de 
Sentença, condenando-a ao pagamento de R$2.336,88 (atualizado até 27/09/2017). Estando a 
executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa 
de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, 
nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá a executada, independentemente de nova 
intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

12ª Vara da Família e Sucessões da Capital - SP. 
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1007276-
42.2017.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Pereira Junior, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) para conhecimento de terceiros e a quem possa interessar, que neste Juízo tramita 
a ação de Procedimento Comum movida por Juliana Oizerocivi Sterenkrantz e Marcos 
Fiterman Sterenkrantz, por meio da qual, os requerentes intentam alterar o regime de bens do 
casamento. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º 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 23 de novembro de 2017. 

FC - V Participações S.A.
CNPJ 13.213.370/0001-59 - NIRE 35.300.388.593

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 20/10/17
Aos 20/10/17, às 10h, na sede com a totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Sergio Milano Benclowicz e Secretária: Sra. Simone Renzo Milanes. Deliberações
Unânimes: Redução do capital social, atualmente considerado elevado, de R$ 3.967.395,00 para R$ 215.345,00, com uma redução efetiva no valor de R$
3.752.050,00, passando esse a ser o capital social, em moeda corrente nacional, sem o cancelamento de quaisquer ações representativas do capital,
mantendo-se ademais, inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital. Em decorrência da redução de capital, os acionistas receberão a
título de restituição de capital, o equivalente a R$ 1,81 por ação. O montante total a ser restituído aos acionistas será pago após o transcurso do prazo de
oposição de credores, previsto no §2° do artigo 174 da Lei 6.404/76, sem que haja a incidência de correção sobre o valor a ser creditado aos acionistas entre 
a data de deliberação desta Assembleia e o efetivo credito aos acionistas. A companhia observará o prazo de 60 dias previsto no artigo 174, supramencionado, 
para oposição de credores para que a redução torne-se efetiva, sendo que a data de inicio para o exercício deste direito pelos credores será a publicação da 
presente AGE nos jornais. Dessa forma, fica a Diretoria plenamente autorizada a praticar todos os atos necessários para a redução do Capital, alterando-se o 
artigo 5° do Estatuto: Artigo 5° - O capital social é de R$ 215.345,00 representado por 2.075.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e com
direito a voto, totalmente subscritas e integralizadas. §1º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas Assembleias. §2º - A companhia poderá, desde que
assim deliberado e aprovado pela totalidade dos acionistas, a qualquer tempo, emitir novas ações preferenciais de classes diferentes, declarando as 
vantagens e preferências atribuídas a cada classe, bem como as restrições a que ficarão sujeitas, num montante de até 50% de todas as ações emitidas, sem 
guardar proporção entre as diversas classes de ações existentes. §3º - Os acionistas terão prioridade na subscrição de novas ações na proporção de números 
e espécie de ações que possuírem na Companhia. Nada mais. SP, 20/10/17. Sérgio Milano Benclowicz - Presidente; Simone Renzo Milanes - Secretária. 

EDITAL DE HASTA Pública dos bens abaixo descritos, os quais foram objeto de penhora e intimação
dos coproprietários, terceiros com penhora anteriormente averbada e dos Executados, a saber:
Executado: PANPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA (CNPJ Nº 01.670.107/0001-00) e
ANA TÚLIA FOLEGATTI CPF Nº 607.754.248-20; COPROPRIETÁRIOS: HUGO FOLEGATTI
JUNIOR (CPF Nº 812.601.308-78), THIAGO FURQUIM FOLEGAGATTI (CPF Nº 279.978.548-43) e
sua mulher ANA MARIA FRANÇA FOLEGATTI (CPF Nº 275.126.198-12), ARTHUR FURQUIM
FOLEGATTI (CPF Nº 220.304.888-36) e sua mulher CINTIA CRISTINA KAWANO FOLEGATTI (CPF
Nº 293.664.208-69) WALTER FOLEGATTI e sua mulher ELIANA LOPRETO FOLEGATTI (CPF Nº
033.188.478-01) HUMBERTO FOLEGATTI (CPF Nº 520.100.318-49)  e sua mulher NADIA
FOLEGATTI (CPF Nº 008.008.708-67), LUZIA TEODOSIO FOLEGATTI (CPF Nº 012.276.718-73),
NILTON MIGUEL GOMES VIAGENS EIRELLI ( a qual adquiriu em hasta a fração de HUMBERTO
FOLEGATTI); terceiros com  penhora anteriormente averbada: RODRIGO OCTÁVIO RIBEIRO
COELHO DE SOUZA (direito decorrente de penhora da fração de Humberto Folegatti, nos autos do
processo trabalhista nº 432/2009, em trâmite perante a 78ª Vara do Trabalho de São Paulo), NILTON
APARECIDO PASSOS (direito decorrente da penhora da fração de Walter Folegatti; nos autos do
processo trabalhista nº 0031500380065020020, em trâmite perante a 20ª Vara do Trabalho de são
Paulo), BANCO DAYCOVAL S/A (direito decorrente da penhora da fração de WALTER FOLEGATTI).
O MM. Juiz de Direito Dr. Fernando José Cúnico, da 12ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de
São Paulo/SP, na forma da lei. Faz Saber, aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos ajuizados por SERGIO
TAKANO contra PANPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA e ANA TÚLIA
FOLEGATTI – Processo nº 0134221-33.2008.8.26.0100 que foi designada a venda dos bens descritos
abaixo com as regras expostas a seguir: A 1ª praça terá inicio em  25 DE JANEIRO DE 2018 ÁS
14:30 HS. Não havendo lance igual ou superior á avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao inicio da
1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 30 DE JANEIRO DE 2018 ÁS
14:30 HS e se encerrará em 27 de FEVEREIRO DE 2018 ÁS 14:30 HS. O valor mínimo para venda
em 2ª PRAÇA CORRESPONDERÁ A 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. A praça será
conduzida pela Gestora Judicial LUT – Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda. Todas as
regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.Lut.com.br. O arrematante deverá
pagar á Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento)
sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido á Gestora Judicial LUT pelo arrematante
ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de
adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme condições e
pagamento do leilão. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e
dos respectivos patronos. RELAÇÃO DOS BENS IMOVEIS. 1) Apartamento nº 43, localizado no 4º
andar ou 3º pavimento do Edifício Vitorio Emanuel, situado a Rua Vitorino Emanuel nº 27, no 12º
Subdistrito Cambuci, contendo a área útil de 131,30 m2,  a área comum de 32,10 m2, totalizando a
área construída de 163,40 m2, cabendo-lhe a quota ideal de 5,00% no solo e demais áreas de uso e
destinação comuns do prédio, sob a matrícula 102.097 do 6º CRI de São Paulo. Contribuinte:
033.043.0066-1. Matricula atualizada: Consta na Av. 08 que foi penhorado 25% do imóvel, de
titularidade de Humberto Folegatti, por Rodrigo Octávio Ribeiro Coelho de Souza, nos autos da ação
trabalhista nº 432/2009 da 78ª Vara do Trabalho de São Paulo. Consta na Av. 09 que foi penhorada a
fração de Walter Folegatti, por Nilton Aparecido Passos, nos autos da ação trabalhista
00315003820065020020 da 20ª Vara do Trabalho de São Paulo. Valor da Avaliação: R$ 553.356,00
(Quinhentos e Cinquenta e Três mil, trezentos e cinquenta e seis reais), atualizado até outubro/2015.
2) Uma casa e seu terreno situados a Rua Padre Marchetti, nº 540, 18º Subdistrito Ipiranga,
medindo 3,90 m de frente por 16,00m de frente aos fundos, confrontando do lado direito de quem olha
para o imóvel com a casa nº 538 e do lado esquerdo com a casa 546, sob matrícula 150.972 do 6º CRI
de São Paulo/SP. Consta na Av. 3 desta matrícula que este imóvel encontra-se no perímetro da área
envoltória de proteção do conjunto de bens tombados constituído pelo parque da independência e pelas
antigas residências da Família Jafet e instituições Assistenciais e de Ensino, e conforme e resolução
nº 11/ COMPRESP/ 2007, qualquer projeto ou intervenção no imóvel deverá ser submetido á prévia
aprovação do CONPRESP,  e qualquer alteração na vegetação, especialmente arbórea, existente nos
lotes e logradouros, bem como os projetos urbanísticos e demais interferências físicas a serem
implantadas nos logradouros de áreas verdes deverão ser analisados pelo DHP  e autorizados pelo
CONPRESP. Contribuinte: 040.096.0008-1. Matrícula atualizada: Consta na R.04 penhora de 1/8 do
imóvel, fração essa, de Walter Folegatti, oriunda do processo 583.00.2008.130771 da 28ª Vara Cível
do Foro Central de São Paulo. Consta na Av. 06 que foi penhorado 25% do imóvel, fração essa de
Humberto Folegatti, nos autos da ação trabalhista nº 432/2009 da 78ª Vara do Trabalho de São Paulo.
Consta na Av. 07 penhora de 12,50% do imóvel, fração essa de Walter Folegatti, oriunda do processo
010531509/2008 da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca de São Paulo. Valor da
Avaliação: R$ 194.973,00 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e setenta e três reais),
atualizados até outubro/2015. DÉBITOS DE IPTU: Eventuais débitos tributários ficam sub-rogados no
respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130, do Código
Tributário Nacional. DÉBITOS CONDOMINIAIS: Eventuais débitos condominiais pendentes sobre o
imóvel será de responsabilidade do adquirente, cabendo ao interessado a pesquisa junto ao órgão
competente. DÉBITOS DA AÇÃO: R$ 88.044,19 (oitenta e oito mil, quarenta e quatro reais e
dezenove centavos), em junho de 2017, valor que deverá ser atualizado para a data da arrematação e
pelo qual responderá o produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela
diferença o  executado nesta ação. DÉBITOS DA AÇÃO: R$ 88.044,19 (oitenta e oito mil, quarenta e
quatro reais e dezenove centavos), em julho de 2017, valores que deverá ser atualizados para a data
da arrematação e pelo qual responderá o produto da arrematação.  Em havendo saldo remanescente,
responderá pela diferença o executado nesta ação. OBS: - os bens serão vendidos no estado de
conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas
condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. O arrematante arcará
com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e
tributários conforme o artigo 130, paragrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais ficam
sub-rogados no preço da arrematação.

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Gildo Freire de Araujo – Gestão 2016-2017
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

CONTRIBUINTES PODEM
DESTINAR PARTE DO IR DEVIDO

Declaração de Propósito
Marcelo Junqueira, portador da C.I. RG. nº 18.823.257-6-SSP-SP e do CPF nº 124.986.408-94. 
Declara, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, 
sua intenção de exercer cargo de administração na Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. Esclarece que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas 
diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da 
divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os 
autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação comprobatória, observado 
que o declarante pode, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

Banco Central do Brasil
Departamento de Organização do Sistema Financeiro.

Gerência Técnica em São Paulo.
Av. Paulista, nº 1804 – 5º andar – São Paulo-SP – CEP 01310-922.

A Segunda Turma do STF 
rejeitou onten (18) a denúncia 
protocolada pela PGR contra o 
senador Benedito de Lira (PP-
-AL) e seu fi lho, o deputado 
federal Arthur Lira (PP-AL), 
por corrupção e lavagem de 
dinheiro no âmbito das investi-
gações da Operação Lava Jato. 
Por 2 votos a 1, os ministros 
Dias Toffoli e Gilmar Mendes 
entenderam que não foram 
apresentados na denúncia in-
dícios mínimos de provas para 
abertura da ação penal.

Na sessão anterior, Edson 

Fachin, relator do caso, votou 
pelo recebimento de denúncia. 
Os ministros Ricardo Lewan-
dowski e Celso de Mello não 
participaram da sessão. Na de-
núncia, pai e fi lho são acusados 
de crimes de corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro pelo su-
posto recebimento de propina 
no valor de R$ 2,6 milhões, nos 
anos de 2010 e 2011, por meio 
de doações ofi ciais da UTC e 
dinheiro em espécie.

Segundo a PGR, eles parti-
ciparam de esquema de cor-
rupção e lavagem de dinheiro 

relacionado à Diretoria de 
Abastecimento da Petrobras, 
na época chefi ada por Paulo Ro-
berto Costa. A defesa de Arthur 
Lira afi rmou que o parlamentar 
não participou da nomeação ou 
atuou para manter Paulo Rober-
to Costa na Petrobras. Sobre 
os valores, o defensor afi rmou 
que as doações foram feitas 
de forma ofi cial e registradas 
na Justiça Eleitoral. A defesa 
de Benedito de Lira disse que 
Paulo Roberto reconheceu em 
seu depoimento de delação que 
não conhecia o senador (ABr).

A historiadora de teatro Kyna Hamil fez um 
estudo que aponta que “Jingle Bells” tem 
uma “história problemática”, pois original-

mente teria sido criada para uma representação 
cômica de afroamericanos. 

Segundo essas “origens negra e racista, porém, 
foram eliminadas sutil e sistematicamente” ao 
longo do tempo. A pesquisadora decidiu in-
vestigar a música após conhecer a história da 
“Guerra do Jingle Bells”, uma disputa entre duas 
cidades Medford (Massachusetts) e Savannah 
(Georgia), as quais reivindicavam a autoria da 
canção escrita por James Pierpont, cujo título 
seria “One Horse Open Sleigh”. 

Ofi cialmente, a música foi criada por Pierpont 
em 16 de setembro de 1857 para ser tocada 
no feriado de Ação de Graças da sua igreja em 
Savannah, estado da Geórgia, Estados Unidos, 
onde ele era o organista. Pierpont era, além de 
organista, o diretor do coral da igreja da cidade. 
Filho de um abolicionista fervoroso, o reverendo 
John Pierpont, foi voluntário na Guerra Civil 
americana e casado com a fi lha do prefeito de 
Savannah.

No entanto, a estudiosa mencionou em seu 
estudo que a primeira atuação documentada da 

‘Jingle Bells’ tem origem racista, 
aponta estudo americano

Conhecida mundialmente e considerada uma das principais canções de Natal, 
a música “Jingle Bells” tem origem racista, de acordo com uma pesquisadora 
da Universidade de Boston, nos Estados Unidos

música ocorreu em uma encenação de “blackfa-
ce” (quando artistas pintavam seus rostos com 
carvão para interpretarem negros) em 1857, 
em Boston. Além disso, a pesquisadora apon-
tou que palavras como “thro”, “tho’t” e “upsot” 
indicam uma interpretação racial que tentava 
parecer “sulista” para uma audiência do norte 
dos Estados Unidos.

O estudo, no entanto, provocou uma série de 
críticas contra a historiada. “O que aconteceu 
com os Estados Unidos da minha infância, quando 
ninguém se importava com isso?”, questionou 
um usuário no Twitter (ANSA).
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