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1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0012832-29.2018. 
8.26.0004. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, 
Dra LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCIO DE MORAES 
SANTOS, CPF. 318.046.708-80, que EST Empreendimentos e Suportes Tecnológicos e 
Educacionais LTDA, lhe ajuizou contra si e contra Rodrigo Moraes uma ação monitória, julgada 
procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-os ao pagamento de R$ 9.298,64 
(atualizado até 17/10/2018). Estando o co-executado MARCIO DE MORAES SANTOS, em lugar 
ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo 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 
CPC, ficando ADVERTIDO, independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 30 
dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. SP.,08/03/2019. 

1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1009180-26.2014. 
8.26.0004. O MM. Juiz de Direito Dr. JULIO CESAR SILVA DE MENDONÇA FRANCO, da 1ª Vara Cível, 
do Foro Regional IV Lapa, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DIEGO ANDRES 
FERNANDEZ, CPF. 259.499.978-40, que MD EDUCACIONAL LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória 
objetivando o recebimento de R$ 14.961,45 (Julho/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes, referente as parcelas 04/2013 a 13/2013, vencidas e não pagas. 
Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo 
supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, 
sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). NADA MAIS. São Paulo, 09 de abril de 2019. 

5ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005416-
64.2016.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
RONALDO BASQUES NATEL, CPF 151.987.718-80, com endereço à Rua Onze de Fevereiro, 35, 
Cidade Vargas, CEP 04319-020, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL - 
Região Adm. Sudeste objetivando a cobrança de R$ 11.357,16 (Março/2016), oriundos do contrato 
de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente as mensalidades de Janeiro 
a Dezembro de 2015, vencidas e não pagas. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, 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. 

8ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018970-78.2019. 
8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Capital, do Estado de São 
Paulo, Dra. Vanessa Ribeiro Mateus, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARX WALKER 
SHIMANOS SOUZA CRUZ, CPF. 324.150.308-99, que FIEO Fundação Instituto de Ensino para 
Osasco - UNIFIEO ajuizou-lhe uma ação Monitória, que foi julgada procedente, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$11.850,70 (atualizado até 
28/02/2019). Estando o executado 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 CPC. ADVERTÊNCIA: Terá o executado, 
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.  Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0106361-76. 2007.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) 

de Direito da 4ª VC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Mariana Dalla Bernardina, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Ana Paula Scarabello, RG 349167874, CPF 217.945.428-76, 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Procedimento Sumário, movida por Sociedade 
Beneficente Sao Camilo. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
854, § 2º, do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital acerca da penhora efetuada através 
do sistema BacenJud, junto a Caixa Econômica Federal, no valor de R$665,16 e de que, decorrido o 
prazo do artigo 525, § 11 do CPC (15 dias), será expedido mandado de levantamento judicial em 
favor da exequente, o que fica desde já deferido. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 22/04/2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1031112-71.2017 8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 9ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Anderson Cortez Mendes, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Benedito Cruz De Souza, RG Nº 19894524, CPF Nº 104.956.288-
75, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de 
R$ 2.465,54. referente às da taxa de conservação do lote 12, da Quadra EO, do Loteamento Terras 
de Santa Cristina – Gleba I (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina I). Estando o reu em 
lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 22/03/2019.  

Alphaville Urbanismo S.A. - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270 
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 

Ficam convocados os acionistas da Companhia, sociedade por ações com sede, São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, 
Pinheiros, CEP 05425-070, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP NIRE 35.300.141.270 para se reunirem, no dia 
23.05.2019, 10hs, em 1ª convocação, na sede social, São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, 
em AGE, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) proposta da 6ª emissão de debêntures, não conversíveis, em série única, da 
espécie subordinada, sem garantia, no valor total de até R$160.000.000,00, com a emissão de até 160.000 debentures, com valor nominal 
de R$1.000,00 cada, para distribuição privada, vencimento em 5 anos, remuneração equivalente à variação do índice IGPM/FGV acrescida 
de 15% ao ano e demais termos e condições conforme documentação disponível na sede da Companhia (“Debêntures”); e (ii) a autoriza-
ção à administração e demais representantes legais para celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os 
atos necessários ou convenientes à emissão de Debêntures, conforme for aprovada. Os documentos relativos às matérias a serem discuti-
das na AGE ora convocada, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, em conformidade com as disposições da Lei 
n.º 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 8.05.2019. Marcelo Renaux Willer - Presidente do Conselho de Administração

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1130905-48. 2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma 
da Lei, etc. Faz  Saber a Edward Correa Da Silva, RG 01.377.954, CPF 334.201.908-59, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Ordinário por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., alegando em síntese a cob. de R$64.065,73(dezembro/2015), ante o inadimple 
mento das taxas de conservação e melhoramentos do lote 29, da Quadra EJ, do loteamento 11 - 
Ninho Verde I Eco Residence. Encontrando-se o requerido 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 quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 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.  

Edital de Intimação prrazo de 20 dias. Processo Nº 0013249-82.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Adriana Cristina Paganini 
Dias Sarti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Jaime Luis Perez Cortizo, CPF 005.696.678-44, RG nº 
11.906.593, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença, por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
R$28.956,79, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% e honorários 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.  

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0007982-29.2018.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de SP, Dr(a). Ana Luiza Madeiro Diogo 
Cruz, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Vitor Jasgovicius Filho, RG Nº 10.812.144, CPF/MF Nº 
017.405.628-10, que União Social Camiliana, propôs ação monitória em fase de cumprimento de 
sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento 
do valor de R$ 24.927,00, (maio/2018), nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi 
citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no 
prazo de 15 (quinze) dias." e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, 
haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento 
do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias Proc.Nº1019699-45.2015 8.26.0224 O(A)MM. Juiz(a) de Direito 
da 8ªVC,do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a).Artur Pessôa de Melo Morais, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Jaelson Alves da Silva, CPF Nº,162.498.118,69,com endereço à Avenida Paul 
Percy Harris, 740, Vila Maria de Maggi, CEP: 08680-010 Suzano - SP, que lhes foi proposta ação 
de Monitória requerida por CGMP- Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 14.447,26, Referente a fatura de nº 74504960, com vencimento em 
06/02/2012, e Fatura de nº 76774555, com vencimento em 05/03/2012, vencidas e não pagas. 
Considerando que o requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente 
edital Citado para os termos e atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 
dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 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 Guarulhos, 
aos 06 de Fevereiro de 2019. 

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0022173-07. 2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Carlos Alexandre Böttcher, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) José Barbosa de Sousa, Brasileiro, RG 124078096, CPF 954. 
476.448-87,com endereço desconhecido, que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por Momentum Empreend. Imob. Ltda, CNPJ 47.686.555/0001-00. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a 
sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 19.361,74 (dezenove mil, trezentos e sessenta e 
um reais e setenta e quatro centavos), 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.  

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004184-88.2014.8.26.0428 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Paulínia, Estado de SP, Dr(a). Marta Brandão Pistelli, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Jandir Gomes De Souza, Brasileiro, CPF 582.510.906-44, com endereço à Rua 
Marcos Ferramola,, 385, Jd. Planalto, CEP 13145-323, Paulinia - SP, que lhe foi proposta uma ação 
de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S/A, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 6.784,44, referente a fatura de nº 29400411, com vencimento em 
13/10/20109, vencidas e não pagas . 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. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0029368-37.2012.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da 
Silveira, na forma da Lei, Faz Saber a(o) Cássio Benedito dos Reis Moraes Magaldi, CPF 697. 706. 
898-15, Gilberto de Moraes Magaldi, CPF 819.051.148-34 e Walter Moraes Magaldi, PF 029.556. 
978-69,tendo como corréus Rosemary e Elizabeth citadas pessoalmente, que Momentum  
Empreendimento Imob. Ltda lhe ajuizou ação Sumário, convertida em Ordinário, hoje tramitando 
pelo Procedimento Comum, objetivando a Cobrança da quantia de R$ 6.779,88,(Junho/2012) 
referente as despesas da taxa de conservação e Melhoramentos do lote 17 da Quadra BA, 
Empreendimentos Terras de Santa Cristina VII. Encontrando-se os corréus 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.  

Edital de Citação Prazo 20 dias.Proc.1002764-09.2018.8.26.0002 A Drª. Adriana Borges de    Carva 
lho, Juíza de Direito da 7ªVC do Foro Regional de Santo Amaro S/P, Faz Saber a Luciana Santos da 
Silva RG Nº44.962.748-2, CPF Nº366.923.868-96, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação 
Monitória no valor de R$ 5.257,26. Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais fir 
mado entre as partes e não foi cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, expedese edital, para que 
em 15 dias, a fluir após dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais, 
acrescidos de honorários advocatícios equivalente a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC)ou 
ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executi vo. No caso de 
revelia, será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Edital de Intimação prrazo de 20 dias. Processo Nº 0002739-44.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Madalena Aparecida Ferraresso Girardi, CPF/MF Nº 359.976.998-20 e 
terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, 
processam-se os autos de Procedimento Sumário que lhes move Momentum Empreendimento 
Imobiliário Ltda. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua 
Intimação, por edital, da Penhora que recaiu sobre `` lote 28, da quadra AG, do empreendimento 
"Terras de Sta. Cristina, Gleba I", objeto da matrícula 21.787 do Registro de Imóveis de Avaré), 
do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Madalena Aparecida 
Ferraresso  Girardi, CPF/MF Nº 359.976. 998-20. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão 
do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências 
do descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais.  

Edital de Intimação com prazo de 20 dias. Processo nº:1021214-39.2014.8.26.0196. O(A) MM. Juiz 
(a) de Direito da 4ªVC,do Foro de Franca, Estado de SP, Dr(a).Paulo Sergio Jorge Filho, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de Intimação da 
executada Matrisola Ltda, CNPJ: 01.427.671/0001-04,expedido com prazo de 20 dias, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa-se a Execução de Título Extrajudicial que lhe move  
Verquímica Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. Encontrando-se a executada em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada sua Intimação, por edital, da penhora realizada sobre as 
quantias bloqueadas pelo Sistema Bacen Jud, bem como da penhora sobre o veículo Kawasaki/ 
Vulcan 900CL, placas ESK 4297, por intermédio do qual fica intimada de seu inteiro teor para, se o 
caso, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do 
prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Franca, aos 20 de fevereiro de 2019.  

Edital de Intimação Prazo de 20dias. Processo Nº 0077362-45.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 28ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maysa Eremith Jardim, RG 362085298, CPF 138.074.552-72, que União 
Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 24.297,15, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 
10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0149209-25. 2009.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 15ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Fernando Antonio Tasso, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Michele Carmona Gruc, RG 333955882, CPF 316.517.928-01, , que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, objetivando o recebimentto da 
quantia de R$11.313,68, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre 
as partes. . Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta, ficando advertida que terá o prazo de 15 dias para 
pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital. Não sendo embargada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0002582-97. 2019.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC,do Foro Regional IV - Lapa, Estado de SP, Dr(a).Renato Guanaes Simões Thomsen 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Editora Multi Listas Empresariais Ltda, CNPJ desconhecido, que 
NCR Brasil Ltda, CNPJ nº 33.033.440/0001-02, moveu ação de Cumprimento de Sentença, alegan 
do em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
8.480,20, Nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da 
mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, ou apresente resposta, no prazo 
de 15 (quinze) dias e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado (30 dias), 
haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento 
do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Não havendo resposta, 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007351-07.2018 .8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma 
da Lei, etc. Intimação - Prazo 20 dias. Proc. 0007351-07.2018.8.26.0224. A Drª Beatriz de Souza 
Cabezas, Juíza de Direito da 4º VC do Foro de Guarulhos - SP. Faz Saber a Paula Alves da Silva, 
RG Nº 22.474.884-1, CPF/MF Nº 187.442.918-92, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação de 
Monitória sobre o Bloqueio realizado nos autos nas suas contas bancárias no valor de R$ 
12.172,28, Estando a ré em lugar ignorado, foi deferido sua Intimação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado Curador especial em caso de 
revelia será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1017637-16.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 18ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Ana Carolina Munhoz de Almeida, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Reginalda  de Oliveira, Brasileiro, Solteira, RG 17.673.011, CPF 
115.669.048-03, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança - Procedimento Comum por parte de 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, no valor de R$ 14.827,59, referente às taxas de 
conservação e melhoramentos do lote 07, da Quadra JW, do Loteamento Ninho Verde II. Estando a 
ré em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de Revelia. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1027891-43.2017.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de SP, Dr(a). Mauricio Tini Garcia, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Sandra Sato Zanini, Brasileiro, CPF183.739.658-23, com endereço 
à Rua dos Vianas, 88, Baeta Neves, CEP 09760-000, São Bernardo do Campo - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreend. Imobi. Ltda, 
alegando em síntese: ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 2.424,38. referente às da taxa 
de conservação do empreendimento e o rateio aos melhoramentos neles implementados do lote 02, 
da Quadra MB, do Loteamento Ninho Verde - Gleba ll (atualmente denominado Ninho Verde ll Eco 
Residence). 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 20 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. 
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COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
CATADORES AUTÔNOMOS DE PAPEL,

APARAS E MATERIAIS
 REAPROVEITÁVEIS - COOPAMARE

CNPJ. 60.908.308/0001-61 - Inscrição Estadual: 112.582.578.113 - CCM. 3.667.459-1
 Rua Galeno de Almeida, 659 - Pinheiros - CEP. 05410-030 - São Paulo

E-mail: coopamare@gmail.com - Tel.: 3064-3976 Site: www.coopamare.org.br

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordiária
A Diretora Presidente, da Cooperativa de Trabalho dos Catadores Autônomos de
Papel Aparas e Materiais Reaproveitáveis (COOPAMARE), no uso das atribuições
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados para reunirem em
Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se na sua sede social, à Rua Galeno de
Almeida nº 659, Pinheiros, no dia 19/05/2019, às 8h00 com 2/3 (dois terços) dos
seus associado para primeira convocação; às 9h00 com metade mais um de seus
associados em segunda convocação ou as 10h00 com o numero mínimo de 30
associados em terceira convocação, sendo o quórum para verificação de associados
90 pessoas conforme Contrato Mútuo de Dinheiro à Pessoa Física para Construção
no Programa de Moradia Crédito Solidário - Responsabilidade Social  para
deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1) Apresentação e aprovação do
Regulamento de Participação nas atividades do Programa de Moradia Crédito
Solidário; 2) Assuntos Gerais de interesse social da cooperativa.

São Paulo, 9 de maio de 2019
Nilzete Romão dos Santos - Diretora Presidente

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE LIVRO SOCIETÁRIO
INTERCLEAN S.A., sociedade por ações, com sede na Rua 24 de Maio, nº 35 - 2º
andar - sala 212 - Centro - Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01041-001, inscrita no
CNPJ.MF nº 03.956.370/0001-95, NIRE 35300190815, neste ato representada pelo
Presidente do Conselho de Administração Sr. Johannes Antonius Maria Wiegerinck,
vem por meio da presente declarar a quem possa interessar e para todos os fins de
direito, o extravio dos seguintes livros societários: (i) Livro de Registro de Ações
Nominativas, (ii) Livro de Registro de Transferência de Ações Nominativas; (iii) Livro
de Registro de Atas das Assembleias Gerais; (v) Livro de Registro de Atas das Reu-
niões da Diretoria, que se encontravam arquivados na sede da Companhia, fato este,
constatado pelos acionistas da Companhia na data de 09 de maio de 2019, forma que
a Companhia não mais possui referidos Livros Societários em seus arquivos.

Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA
CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE 35.300.318.005

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30.04.2019
Data, hora, local: 30.04.2019, 09hs, na sede social, São Paulo/SP, Avenida Marechal Mário Guedes, 221, Jaguaré, CEP 
05348-010. Convocação e Presenças: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, confor-
me assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, fi cando, assim, dispensada a convocação nos termos do 
Artigo 124, § 4º, Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Composição da Mesa: Os trabalhos foram pre-
sididos por Anrafel Vargas Pereira da Silva e secretariados por Frederico Guimarães da Silva. Ordem do Dia: Em 
AGO: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstra-
ções Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018; (ii) 
Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2018 e a distribuição de dividendos. Em 
AGE: (iii) deliberar sobre a capitalização de reservas de lucros, com o consequente aumento do capital social integra-
lizado, sem aumento do capital subscrito. Deliberações: Preliminarmente, foi aprovada a lavratura da presente ata 
na forma sumária, nos termos do Artigo 130, § 1º da Lei das S.A. Passou-se, então, à análise da ordem do dia, tendo 
sido tomadas as seguintes deliberações, todas por unanimidade de votos, abstendo-se de votar, no entanto, os legal-
mente impedidos, nos termos do Artigo 134, § 1º da Lei das S.A.: Em AGO: (i) Relatório da Administração, Ba-
lanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31.12.2018: foi aprovado, na 
íntegra, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social en-
cerrado em 31.12.2018, bem como o Parecer dos Auditores Independentes. Em observância ao Artigo 133 da Lei das 
S.A., referidos documentos foram devidamente publicados nas edições de 25.04.2019 dos jornais DOESP e “Empresas 
e Negócios”. Os acionistas declaram que tomaram conhecimento de referidos documentos e consideraram sanada a 
falta de publicação dos anúncios sobre a disponibilização de referidos documentos, bem como a observância dos pra-
zos de antecedência aplicáveis, na forma do Artigo 133, §4º, da Lei das S.A. (ii) Destinação do lucro líquido do 
exercício e distribuição de dividendos: foi aprovada a proposta da administração para destinação do lucro líqui-
do apurado no exercício social fi ndo em 31.12.2018, no valor total de R$ 4.511.948,91, conforme constou das demons-
trações fi nanceiras da Companhia aprovadas nos termos do item (i) acima, da seguinte forma: (a) será constituída Re-
serva Legal, conforme previsto no Artigo 193 da Lei das S.A., no valor de R$ 2.357.578,33; e (b) foi aprovada, por fi m, 
a distribuição de R$ 2.154.370,58 a título de dividendos adicionais aos acionistas, na proporção da participação de 
cada um no capital social da Companhia, para pagamento conforme disponibilidade de caixa da Companhia até 
31.12.2019. Em AGE: (iii) Capitalização de reservas de lucros- aumento do capital social integralizado, 
sem aumento do capital subscrito: preliminarmente, os acionistas fazem constar que o capital social integraliza-
do da Companhia até esta data monta R$ 31.899.357,66. Na sequência, foi aprovada a capitalização total da Reserva 
Legal, no valor de R$ 2.357.578,33, reputando-se, dessa forma, integralizada parcela correspondente do capital social 
subscrito pelos acionistas e pendente de integralização, atribuindo-se referida integralização aos acionistas na propor-
ção da participação de cada um no capital social. Em face da capitalização da Reserva Legal, os acionistas fazem cons-
tar que, do capital social total subscrito, no valor de R$ 60.650.000,00, o montante de R$ 34.256.935,99 encontra-se 
integralizado e o montante de R$ 26.393.064,01 será integralizado nos termos e condições estabelecidos nos respec-
tivos Boletins de Subscrição fi rmados pelos acionistas quando da subscrição das ações de emissão da Companhia. En-
cerramento: Nada mais a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos da presente assembleia, da qual lavrou-se a pre-
sente ata, que tendo sido lida por todos e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Anrafel Vargas Perei-
ra da Silva, Presidente; Frederico Guimarães da Silva, Secretário. Acionistas: Latte Coleta Holding S/A e Latte Sanea-
mento e Participações S/A., neste ato representadas por Antonio Correia da Silva Filho e Thiago Ricardo Pelúcio; e Vega 
Valorização de Resíduos S.A., neste ato representada por Anrafel Vargas Pereira da Silva e Carlos Alberto Nunes Bezer-
ra. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 30.04.2019. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da 
Silva - Presidente, Frederico Guimarães da Silva - Secretário. Acionistas: Vega Valorização de Resíduos S.A. - 
VVR, Anrafel Vargas Pereira da Silva, Carlos Alberto Nunes Bezerra; Latte Coleta Holding S/A., Antonio Correia da 
Silva Filho, Ricardo Pelúcio; Latte Saneamento e Participações S/A, Antonio Correia da Silva Filho, Ricardo Pelú-
cio. JUCESP nº 243.602/19-4 em 06.05.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO
CNPJ nº 55.951.552/0001-77
BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2018 (valores expressos em Reais)
ATIVO
Circulante
Caixa/Bancos 731,69
Aplicações Financeiras 25.388.152,42
Aluguéis a Receber 419.573,71
Estoque (livros) 17.965,70
Adiantamento Férias 4.520,21

25.830.943,73
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Aplicações Indisponíveis 92.963,27
Depósitos Judiciais-IPTU 2.424.414,02

2.517.377,29
Permanente
Imobilizado 36.381.501,88
Depreciação Acumulada (14.342.154,18)

22.039.347,70
Total do Ativo 50.387.668,72

PASSIVO
Circulante
Obrigações Trabalhistas 71.970,53
Não Circulante
Exigível a Longo Prazo
Valores em Caução 92.963,27
Litígio IPTU-Reembolso 1.782.989,04

1.875.952,31
Patrimônio Liquido
Superávit Acumulado 33.969.192,94
Reserva de Reavaliação 12.418.717,57
Superávit do Período 2.051.835,37

48.439.745,88

Total do Passivo 50.387.668,72

MARCOS T. OTSUBO - Contador - CRC/SP 156260
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Fundação Educacional Rev. José Manoel da Conceição, no uso de suas atribuições legais
e estatutárias, após haver procedido ao exame das Demonstrações Contábeis da Fundação, relativas ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, concluiu com base neste exame, que as referidas demonstrações
refletem adequadamente as situações financeira e patrimonial da Fundação, e por seus membros abaixo
assinados, recomenda a aprovação das contas. São Paulo, 19 de fevereiro/2019.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Dr. Ciro Aimbiré de Moraes Santos  Dr. Ernesto de Jesus Herrera Dr. Orlando Silva França Jr.

DIRETORIA EXECUTIVA
Dr. José Wilton Teixeira Lima  Dr. José Francisco Hintze Jr. Dr. Renato José Piragibe

Diretor Presidente Diretor Vice-Presidente Diretor Financeiro

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018)

Receitas
Receitas de Aluguéis 4.188.240,66
Receitas Financeiras 1.493.652,96

5.681.893,62
Despesas

Manutenção dos Imóveis - Renda 72.320,43
Manutenção Imóveis - Comodato 95.577,69
Manutenção dos Imóveis - Propriedade 21.142,96
Seminário Presbiteriano JMC 1.755.127,50
Despesas de Pessoal 508.816,78
Depreciação 901.062,19
Despesas Gerais 276.010,12

3.630.057,67
Despesas Financeiras 3.462,72
Doações 3.462,14

Superávit do Período 2.051.835,37

4ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0001248-25.2019.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Daccache, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) GYDSOM TUTANKAMON FEREIRA DE BARROS, Brasileiro, RG 33386380, CPF 
338.851.318-03, 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, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 38.756,66, devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de março de 2019. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000779-88. 2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC,do Foro Regional I-Santana, Estado de SP, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz 
na forma da Lei, Faz Saber a(o) Gisely Salgado Rezende, RG 11271447, CPF 055.390.076-54, que 
União Social Camiliana, promoveu ação monitória que tramitou nos autos físicos de nº 0052847-
30.2010 que foi jugada procedente constituindo-se em título judicial nos termos constantes da 
petição inicial. Agora em fase de cumprimento de sentença, encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 21.476,63, 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, nomeando-se Curador Especial em caso de silêncio. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

19ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1084793-84.2016. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). RENATA BARROS SOUTO MAIOR BAIAO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CLAUDIA 
FEITOSA BARROS (CPF 300.334.268-13) que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma ação de 
Execução para o recebimento de R$3.624,90 (Jul/2016), oriundos do Instrumento Particular de Confissão 
e Novação de Dívida, firmado entre as partes e não pago. 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, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de março de 2019. 

Alphaville Urbanismo S.A.
NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69

Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão - 14.12.2018
1. Data, Horário e Local: 14.12.2018, às 16h, na sede de Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), na Cidade de São 
Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas 8501, 3º andar. 2. Convocação: dispensada, tendo em vista a presença da 
totalidade dos titulares das Debêntures (conforme defi nido abaixo) (“Debenturistas”), nos termos do artigo 71, § 2º, e do 
artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Para os fi ns desta assembleia, “Debêntures” signifi cam as debêntures 
emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da 1ª Emissão de Alphaville Urbanismo S.A.”, celebrado em 9.10.2013, entre a Companhia e SLW Corretora de Valores 
e Câmbio Ltda., na qualidade de agente fi duciário dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), conforme aditado em 18.11.2013, 
3.12.2013, 21.01.2014, 23.06.2014, 12.03.2015, 11.12.2015, 30.09.2016, 30.11.2016, 23.12.2016, 7.06.2017, 30.06.2017, 
9.10.2017, 29.12.2017, 3.01.2018 e 11.09.2018 (“Escritura de Emissão”). 3. Presença: (i) Debenturistas representando a 
totalidade das Debêntures em circulação, conforme se verifi cou das suas assinaturas no livro próprio; (ii) o Agente Fiduciário; 
e (iii) a Companhia. 4. Composição da Mesa: Gina Montone, Presidente, e Rosa Maria Fernandez Rego, Secretária. 5. 
Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre: 5.1 a manutenção ou não da Sobretaxa aplicável desde 30.06.2017 
(inclusive) e prevista na Cláusula 6.17, inciso II, alínea (c), item (i), da Escritura de Emissão, qual seja: “3,05% (três inteiros e 
cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por 
dias úteis decorridos”. 5.2 caso aprovada a matéria prevista no item acima, aprovação de autorização para que o Agente 
Fiduciário realize todos os atos estritamente necessários para a formalização, no que for aplicável, das deliberações desta 
assembleia, incluindo a celebração de aditamento à Escritura de Emissão e aos Contratos de Garantia. 6. Deliberações: 
considerando que (i) nos termos da Cláusula 6.17, inciso II, da Escritura de Emissão, a Sobretaxa poderia ser alterada a partir 
de 28.09.2018 caso a Alienação Fiduciária não fosse constituída até 26.09.2018; (ii) em 4.12.2018 os Debenturistas reunidos 
em assembleia geral autorizaram que a Companhia apresentasse, fora do prazo previsto no Contrato de Alienação Fiduciária 
de Quotas, a alteração do contrato social da sociedade denominada Terras Alpha Anápolis Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. com a anotação prevista na Cláusula 2.1, inciso II, do Contrato de Alienação Fiduciária; e (iii) em 15.10.2018 a 
Companhia apresentou a referida alteração do contrato social da Terras Alpha Anápolis Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
e, portanto, a Alienação Fiduciária foi constituída; os Debenturistas deliberaram, por unanimidade, aprovar a manutenção, 
desde 30.06.2017 (inclusive), da Sobretaxa prevista na Cláusula 6.17, inciso II, alínea (c), item (i), da Escritura de Emissão, 
qual seja: “3,05% (três inteiros e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma exponencial 
e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos”. 6.1 autorização para o Agente Fiduciário realizar todos os atos 
estritamente necessários para a formalização, no que for aplicável, das deliberações desta assembleia, incluindo a celebração 
de aditamento à Escritura de Emissão e aos Contratos de Garantia. Para fi ns de esclarecimento, todas as referências à 
Alienação Fiduciária constantes desta ata se referem à Alienação Fiduciária conforme defi nida na Escritura de Emissão e no 
Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas. Os termos iniciados por letra maiúscula utilizados nesta Assembleia Geral de 
Debenturistas e que não estiverem aqui defi nidos ou com indicação de defi nição em documento específi co têm o signifi cado 
que lhes foi atribuído no documentos da operação. As aprovações objeto desta Assembleia Geral de Debenturistas são 
pontuais e devem ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade dos Debenturistas e não são consideradas como 
novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão e demais 
documentos da Emissão. A Companhia comparece neste ato para todos os fi ns e efeitos de direito e faz constar nesta ata que 
concorda com todos os termos aqui deliberados, reconhecendo que o descumprimento de quaisquer das obrigações ora 
deliberadas poderá ensejar, nos termos da Escritura de Emissão, o vencimento antecipado das Debêntures. 7. Encerramento: 
nada mais a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.  Mesa: Gina Montone - 
Presidente, Rosa Maria Fernandez Rego - Secretária. Debenturistas: Banco Bradesco S.A., Gina Montone - Gerente Regional, 
Rosa Maria Fernandez Rego - Gerente Corporate, Agente Fiduciário: SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., André 
Yugo Higashino - Gerente, Douglas Constantino Ferreira - Diretor. Companhia: ciente e de acordo com as condições previstas 
nesta ata: Alphaville Urbanismo S.A., Guilherme Puppi - Diretor, Klausner Monteiro - Diretor Presidente, RG: 28.870.678-
5, CPF: 251.391.458-98. JUCESP nº 128.224/19-8 em 28/02/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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