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Há um tipo de ataque a 

servidores de redes de 

computadores chamado 

DDoS (Distributed 

Denial of Service). 

Nessa modalidade, um 
hacker aciona um 
computador que vai 

instalar software em inúmeros 
(às vezes até milhares) de com-
putadores chamados zumbis, 
quase sempre sem que seus 
usuários percebam. 

Esses zumbis, por sua vez, 
são comandados a acessar 
um determinado servidor (ou 
servidores) de uma grande 
organização ao mesmo tem-
po - por exemplo tentando 
consultar um site hospedado 
no servidor. 

Como esses servidores não 
conseguem atender a esses 
acessos simultaneamente, 
acabam tendo sua performan-
ce muito degradada, às vezes 
parando completamente. Além 
dos hackers de praxe, certa-
mente governos estão se pre-
parando para realizar ataques 
desse tipo contra possíveis 
inimigos, numa situação de 

guerra - há registros da ocor-
rência de fatos dessa espécie. 
Imaginemos os resultados de 
ataques desse tipo a redes de 
distribuição de energia elétrica 
ou de telecomunicações.

Segundo estudos da Kas-
persky, empresa que produz 
softwares de segurança, an-
tivírus e outros, o número 
desses ataques aumentou 84% 
durante o primeiro trimestre 
deste ano em comparação com 
o anterior - é uma reversão da 
tendência de diminuição desse 
tipo de ataque que fora notada 
em 2018. 

A Kaspersky recomenda que 
todas as organizações deem 
mais atenção à segurança, 
de forma que possam evitar 
esses ataques. Essa atenção 
à segurança deve também ser 
dada por todos os usuários de 
computadores pessoais. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Ataques a redes de computadores 
podem gerar tragédias

Vivaldo José Breternitz (*)

DIGIGRAF Distribuidora Comércio e Serviços S.A.
CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da Companhia Digigraf Distribuidora Comércio e Serviços 
S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 9h00, do dia 10/06/2019, no escritório da 
Companhia localizado na Rua Soares de Avelar, nº 894, bairro Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP 04306-020, a fi m de 
deliberarem sobre a alteração do objeto social. Diretor Presidente: Antônio Francisco da Rita Leal.

COMUNICADO - PERDA DE DOCUMENTOS FISCAIS
TRANSNOVAG TRANSPORTES S/A estabelecida na Av. Carlos Pedroso da Silveira, 10000, CEP 
12.043-000 - Piracangagua, Taubaté, Estado São Paulo, inscrita no CNPJ 55.890.016/0005-02, 
CAD/ICMS nº 688248090116 e Inscrição Municipal 47099 vem, por meio desta, comunicar que de-
vido alagamento ocorrido na data 11/03/2019 na região do Parque da Mooca, foram danificadas as 
notas fiscais de faturas de serviços sequência nº 000284 a 10000 todas em posse de guarda na fi-
lial Transnovag Transportes S/A, CNPJ 55.890.016/0002-90 e Inscrição Estadual  115.336.171.110 
localizado na  R. Capitão Pacheco Chaves, 40  CEP 03.126-000  - Parque da Mooca - SP.

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0025109-86. 2018.8.26.0001 O MM. Juiz de 
Direito da 8ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Ademir Modesto de Souza, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Camila Almeida Estevao, CPF 318.675.448-81, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana. Encontran 
do-se a ré em lugar ignorado, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Inti 
mação 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$ 4.019,36 (Agosto/2018), devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP/28/03/2019. 

Edital de Intimação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 0004906-63. 2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Denys Tompson De Godoy, Brasileiro, Casado, RG 22.799.716-5, 
CPF 199.181.628-64, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movi 
da por 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$ 22.333,31, 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 0004230-96.2009 .8.26.0543 Requerente: 
Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.a Requeridos: Eli Medeiros da Costa, inscrita no 
CPF sob Nº 023.107.864-11, e Marcelino Domingos Uliana, brasileiro, inscrito no CPF/MF n. 
531.698.407-20. Edital de Citação: Prazo 30 dias, expedido nos autos da Ação da Indenizatória por 
dano material. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). 
Cláudia Vilibor Breda, na forma da Lei, etc. Faz saber aos, réus, ausentes, incertos, de paradeiro 
desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por danos 
materiais que a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra si, por conta dos danos 
que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu em dia 07 de dezembro de 2007, 
por volta das 18h30min, o segundo Requerido estava trafegando com o Veículo Marca M.Benz, 
modelo L1620, cor branca, ano 1997, placa LBY-8569, Renavam n. 686667913, de propriedade do 
primeiro Requerido, quando, na altura do Km 225, no sentido decrescente Rodovia BR 116, colidiu 
contra o Call Box, vindo a danificar patrimônio público sob concessão da Requerente. Mediante o 
acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência 312.015 (doc. 04). Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
5.374,79, conforme demonstrativo anexo (doc. 05).. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) 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 Santa Isabel, aos 17/12/2018.  

Edital, com prazo de 20 dias, Proc Nº 0008934-80.2019.8.26.0001. 
Faço Saber ao Espólio de Amélia Prestes, RG 1.286.137, que por 
este Juízo, tramita de uma ação cível em fase de cumprimento de 
sentença, movida por Momentum Empreend. Imob. Ltda. Encontran 
do-se 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 
deste edital, pague a quantia de R$ 21.907,36, 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..  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0701474-85. 2012.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Luciane Cristina 
Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Instituto Educacional Fernanda Machado 
Ltda, CNPJ Nº 07.711. 304/0001-06 que lhes foi proposta ação Monitória requerida por União 
Social Camiliana, objetivando o recebimento da quantia de R$ 10.086,55, referente contrato de 
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Considerando que o requerente, 
encontram-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citada para os termos e 
atos da ação proposta. Ficando Advertidos 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 São Paulo, aos 16 de abril de 2019 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005808-86. 2015. 8.26.0278 O MM. Juiz de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Itaquaquecetuba, Estado de SP, Dr.Thiago Henrique Teles Lopes, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Itaqua Industria e Comercio de Termoplas,CNPJ Nº01.256.193/ 0001 
-09 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A, objetivando o receb. da quantia de R$ 17.355,87, Referente a fatura de nº 
59065641, com venc. em 27/06/2011, e Fatura de nº 71555410, com venc. em 26/12/2011, venci 
das 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1002300-80. 2017.8.26.0596 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Serrana, Estado de SP, Dr(a). Isabela de Souza Nunes Fiel, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) João Batista Teixeira Leite, CPF 186.485.018-30, que lhes foi proposta 
uma ação de Monitória requerida por Cgmp - Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda., objeti 
vando o recebimento da quantia de R$ 9.339,83, referente a fatura de nº 265685965 com venc. em 
10/02/2017, e fatura de nº 269578342, com venc. em 10/03/2017, vencidas e não pagas. Conside 
rando que o requerido encontra-se em ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado 
para os termos e atos da ação proposta ficando advertido de que terá o prazo de 15 dias para pagar 
a quantia reclama 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 Serrana, aos 23/05/2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1073635-66.2015 .8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 43ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Rodolfo César Milano, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Yossef Ibrahin Hanna ME, CNPJ 13.503.041/0002-23, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Adidas Ag e outro, pois a requerida esta 
reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam 
indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. 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 0232178-68. 2007.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 27ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Vitor Frederico Kümpel, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Correu Celso de tal, que Adidas Ag e Outros ajuizaram-lhe ação Ordinária de 
Procedimento Comum c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, bem como 
contra Sheila Durante Cardoso Costa-ME e Elson Martins, visando a condenação dos requeridos a 
reparar os danos morais aos autores no importe de R$15.000,00 para cada um, totalizando 
R$60.000,00, mais danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, em razão de o 
requerido estar reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. 
Estando em termos, foi deferida a citação do corréu por edital para que conteste a presente ação no 
prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos 
na inicial. 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 17 de abril de 2019.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0013778-43.2009 .8.26.0286 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro de Itu, Estado de SP, Dr(a). Fernando França Viana, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a(o) Sonia Maria Russo de Camargo, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / 
Manutenção de Posse por parte de Toyota Leasing do Brasil Sa Arrendamento Mercantil. Descrição 
do bem marca Toyota, modelo Corolla SEG 1.8 FLEX, ano 2008/2009, chassi 9BRBB48E49502 13 
72, cor BEGE, placa EDS6559, Renavam 975416880, valor do débito 114.545,16]. Data do Cálculo 
07/12/2009. 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, proceda ao depósito do valor do débito 
atualizado e seus acréscimos legais, conforme cálculo elaborado na forma do art 3º § 2° do Decreto 
-lei 911/1969, no prazo de 05 cinco dias ou conteste o feito se assim o quiser em 15 dias (art.3º §§ 
3º e 4º) contados do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital (art. 231 IV do 
CPC) . Advertências: a- não ocorrendo o pagamento ou não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 do 
CPC). b- cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 
exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo as repartições competentes quando 
for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por 
ele indicado, livre do ônus de propriedade fiduciária (art 3º § 1º do Decreto lei 911/1969. E para que 
chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Itu, 14/04/2019. 

Aenon Empreendimentos Imobiliários SPE S/A
CNPJ/MF nº 28.644.915/0001-59 - NIRE 3530051420-3

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 16/04/19
Aos 16/04/19, às 14 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; André 
Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores 
independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18, nos termos em que foram previamente entregues 
aos acionistas e publicados no DOESP (página 84) e no Empresas e Negócios (página 15), em edição de 09/04/19. 2. 
Não distribuir dividendos, tendo em vista que a Companhia não auferiu lucro no exercício social encerrado em 31/12/18. 3. 
Aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, para mandato de um ano, a encerra na Assembleia 
Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/19: a) André Ferreira 
de Abreu Pereira, CPF/MF n° 283.724.328-05, para cargo de Diretor Presidente; b) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/
MF nº 203.898.928/15, para o cargo de Diretor Sem designação específica; c) Dario de Abreu Pereira Neto, CPF/MF nº 
114.774.128/08, para o cargo de Diretor Sem designação específica; 3.1. Os Diretores ora reeleitos tomaram posse de seus 
respectivos cargos, mediante assinatura dos termos de posse lavrados no livro de registro de ata de reuniões da Diretoria 
da Companhia, cujas cópias constam do Anexo I a presente, declarando nos termos e para os fins do artigo 147, §1º da 
Lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer as atividades empresariais ou a administração de 
sociedades empresárias. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 16/04/19. Jucesp nº 245.123/19-2 em 07/05/2019. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Tellus III Holding S/A Company
CNPJ/ME: 14.119.418/0001-27 - NIRE 35.300.443.993

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Aos 24/04/2019, às 10 hs, na sede, com a totalidade do capital social.Mesa: Presidente: Arthur José de Abreu Pereira; e Secretário: 
André Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações: As acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: a) nos termos 
do inciso “t)” do §3º do Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia e na forma do disposto no Artigo 59 da Lei das S.A., aprovar a emissão 
das Debêntures, para colocação privada, com as seguintes e principais características: a.i) Vinculação à emissão dos CRI. As Debêntures 
serão emitidas para vinculação à operação de distribuição pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 143º série da 1ª 
Emissão da Securitizadora, representada por uma Cédula de Crédito Imobiliário, emitida pela Securitizadora (“Operação Estruturada”). 
a.ii) Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão (conforme definido abaixo), será de R$ 1.000,00 
(“Valor Nominal Unitário”). a.iii) Quantidade de Debêntures. Serão emitidas 41.043 Debêntures, em série única. a.iv) Data de Emissão. 
Para todos os efeitos, a data de emissão das Debêntures será aquela a ser prevista na Escritura (“Data de Emissão”). a.v) Data de Venci-
mento. A data de vencimento das Debêntures será de 06/05/2031 (“Data de Vencimento”). a.vi) Forma das Debêntures. As Debêntures 
serão emitidas na forma nominativa, não havendo emissão de certificados representativos de debêntures. a.vii) Colocação. As Debêntu-
res serão objeto de colocação privada, sem intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e/
ou qualquer esforço de venda perante investidores. a.viii) Subscrição. As Debêntures serão subscritas por meio da assinatura de Boletim 
de Subscrição, bem como a inscrição do nome do Debenturista no Livro de Registro de Debêntures Nominativas da Companhia. a.ix) 
Conversibilidade. As Debêntures não serão conversíveis em ações da Companhia. a.x) Espécie. As Debêntures serão da espécie com 
garantia real. a.xi) Atualização do Valor Nominal Unitário. A partir da primeira data de integralização dos CRI, inclusive (“Data da Primeira 
Integralização dos CRI”) as Debêntures terão o seu Valor Nominal Unitário atualizado, até o seu efetivo pagamento, pela variação mensal 
positiva do IPCA/IBGE (“Atualização Monetária”). O Valor Nominal das Debêntures atualizado pela Atualização Monetária será calculado 
de acordo com a fórmula descrita na Escritura. O Valor Nominal das Debêntures atualizado pela Atualização Monetária será devido em 
conjunto com os Juros Remuneratórios. a.xii) Remuneração. Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures atualizado, incidirão juros 
remuneratórios equivalentes a 6,4500% ao ano, com base em 252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata 
temporis por dias úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures e calculados de acordo com a fórmula previs-
ta na Escritura. a.xiii) Integralização. As Debêntures serão integralizadas: (i) na primeira Data de Integralização (“Primeira Data de Integra-
lização”), pelo seu Valor Nominal Unitário; e (ii) nas demais datas de integralização, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido dos Juros 
Remuneratórios, contados desde a primeira Data de Integralização (inclusive) até a respectiva data de integralização (exclusive), devendo 
a Companhia assinar, a cada data de integralização das Debêntures, o recibo de integralização das Debêntures, em favor do Debenturis-
ta. a.xiv) Amortização. O Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago integralmente pela Companhia, em 108 parcelas conforme 
Anexo I da Escritura, observado o período de carência de 36 meses, sendo o primeiro pagamento devido em 06/06/2022. a.xv) Resgate 
Antecipado Facultativo. A qualquer tempo após a Data de Emissão, observado o disposto abaixo, a Companhia, mediante comunicado 
prévio ao Debenturista com antecedência de 30 dias, poderá realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures (“Resgate Ante-
cipado”), mediante o pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratórios e demais encargos aplicáveis, 
bem como de qualquer despesa de responsabilidade da Companhia eventualmente não quitada e/ou reembolsada até a data do resgate 
antecipado. Nos termos da Escritura, na ocorrência de Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures, será devida a totalidade do 
saldo devedor do valor nominal unitário atualizado das Debêntures, acrescido: da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data 
da Primeira Integralização dos CRI, ou Data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do 
Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures; e (iii) prêmio flat, conforme tabela abaixo: Datas de Resgate Antecipado Faculta-
tivo Total das Debêntures - Prêmio (% sobre saldo): 30/04/2019 à 30/04/2022 - 0,50%; 01/05/2022 à 30/04/2023 - 0,35%; 01/05/2023 
à 30/04/2024 - 0,20%. Não será devido qualquer valor a título de Prêmio de Resgate após o 61º mês da Data da Emissão, ou seja, de 
01/05/2024 até 06/05/2031, inclusive. a.xvi) Amortização Extraordinária Facultativa. Observado o disposto abaixo, a Companhia poderá 
realizar uma amortização extraordinária facultativa do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, de forma linear e sem qualquer 
distinção entre as Debêntures, limitada a 98% do Valor Unitário das Debêntures, mediante pagamento de parcela do Valor Unitário das 
Debêntures ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, calculados pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização, 
ou data de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior até a data da respectiva amortização extraordinária, e demais 
encargos aplicáveis, bem como de qualquer despesa de responsabilidade da Companhia eventualmente não quitada e/ou reembolsada 
até a data da amortização extraordinária facultativa (“Valor da Amortização Extraordinária”) e do prêmio calculado conforme fórmula 
abaixo (“Prêmio de Amortização Extraordinária” e “Amortização Extraordinária”, respectivamente). O pagamento em decorrência de 
Amortização Extraordinária Facultativa, será correspondente a (i) Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido (i) da Remuneração; 
e (ii) de prêmio flat, calculado sobre os itens (i) e (ii) supra nos termos a seguir: Datas de Amortização Extraordinária Facultativa das 
Debêntures - Prêmio de Amortização Extraordinária (% sobre saldo): 30/04/2019 à 30/04/2022 - 0,50%; 01/05/2022 à 30/04/2023 - 
0,35%; 01/05/2023 à 30/04/2024 - 0,20%. Não será devido qualquer valor a título de Prêmio de Amortização Extraordinária após o 61º mês 
da Data da Emissão, ou seja, de 01/05/2024 até 06/05/2031, inclusive (“Prêmio de Amortização Extraordinária”). a.xvii) Vencimento Ante-
cipado. As hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures constarão da Escritura. a.xviii) Demais condições. Todas as demais 
condições e regras específicas relacionadas à Emissão das Debêntures serão tratadas detalhadamente na Escritura. b) para garantir o 
pagamento integral dos créditos imobiliários oriundos da Escritura (“Créditos Imobiliários”) e o cumprimento das obrigações estabelecidas 
nos contratos que forem firmados para fins da Operação Estruturada, nos termos do §3º do Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia e 
considerando que a Gilbeá é uma sociedade investida pela Companhia, aprovar a constituição das garantias abaixo listadas, as quais, 
após seus respectivos registros nos cartórios competentes, garantirão mais do que 100% dos Créditos Imobiliários: b.i) a cessão fiduciária, 
pela Gilbeá, dos créditos oriundos Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial celebrado em 06/06/2018 (“Contrato de Locação”), por 
meio do qual a Gilbeá locou à Mogiana Alimentos S.A. (CNPJ/ME nº 45.710.423/0001-33) (“Mogiana”) a área bruta de 21.155 m² rela-
tiva aos Módulos 1 a 5 (Galpão A) do Condomínio Multi Modal Campinas, situado na Rodovia Anhanguera (SP-330), Km 87, no Município 
de Campinas/SP, integrante da área maior descrita e caracterizada na Matrícula nº 183.535 do 3º Registro de Imóveis de Campinas – SP 
(“Imóvel”), bem como dos créditos oriundos dos futuros contratos de locação da parte ainda não locada do Imóvel (“Área Remanescente 
Locável”), incluindo todos e quaisquer direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações relacionados aos direitos creditórios, bem 
como toda e qualquer receita, multa e demais encargos de mora, penalidade e/ou indenização devidas à Gilbeá, em favor da Securitiza-
dora; e b.ii) a outorga, pela Gilbeá, de alienação fiduciária do Imóvel. c) autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos com-
plementares necessários ao cumprimento do que ora ficou resolvido e do que mais seja determinado pelas leis que regem a matéria. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24/04/2019. Jucesp nº 252.802/19-6 em 09/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Curupá Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 61.367.314/0001-11 - NIRE 35.222.463.791

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Aos 30/4/19, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Flavio Ernesto Zarzur; Secretário:
Mauro Alberto. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social,
atualmente de R$ 6.326.958,00 para R$ 1.223.047,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a
publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e
assinada por todos os presentes.

Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ/MF nº. 12.954.711/0001-84 - NIRE nº. 35.300.414.055
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 16/04/19

Aos 16/04/19, às 10 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Publicações: O relatório da administração, as 
demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas e o parecer da Ernst & Young Auditores 
Independentes S.S, empresa de auditoria independente contratada pela Companhia, foram publicados no DOESP, na 
edição de 09/04/19, página 82, e no Jornal “Empresas & Negócios”, na edição de 09/04/19, página 14, nos termos do 
artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Mesa. Alexandre Ferreira de Abreu 
Pereira - Presidente; André Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar, com a abstenção dos 
legalmente impedidos, as demonstrações financeiras da Companhia, o relatório da administração e o parecer dos auditores 
independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/18. 1.1. Consignar que, nos termos da proposta da Diretoria 
sobre a destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/18, a Companhia apurou 
prejuízo líquido no exercício social encerrado em 31/12/18, de forma que as ações de emissão da Companhia não farão 
jus ao recebimento de quaisquer dividendos ou juros sobre capital próprio. 2. Aprovar a reeleição dos seguintes membros 
do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre a 
destinação de resultados do exercício social encerrado em 31/12/19: (i) Alexandre Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF nº 
259.912.388-71, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) André Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF 
n° 283.724.328-05, para o cargo de membro do Conselho de Administração; (iii) Dario de Abreu Pereira Neto, CPF/MF nº 
114.774.128-08, para o cargo de membro de Conselho de Administração. 2.1. Os conselheiros ora reeleitos tomaram posse 
de seus respectivos cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia, declarando 
não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 
16/04/19. Jucesp nº 252.285/19-0 em 09/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ/MF nº. 12.954.711/0001-84 - NIRE nº. 35.300.414.055

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/03/19
Aos 29/03/19, às 10hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira - 
Presidente; André Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar, com a abstenção dos legalmente 
impedidos, as demonstrações financeiras da Companhia, o relatório da administração, o parecer dos auditores 
independentes e a proposta da Diretoria de destinação do resultado relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/18, a serem submetidos para aprovação da Assembleia Geral da Companhia. 1.1. Autorizar, desde já, a Diretoria 
da Companhia a praticar todos os atos necessários com vistas a efetuar as devidas publicações das demonstrações 
financeiras, do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes, ora aprovados. 2. Aprovar a 
convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar acerca das matérias expostas na presente 
Reunião, bem como reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. Encerramento. Nada 
mais. São Paulo, 29/03/19. Jucesp nº 252.911/19-2 em 09/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S/A.
CNPJ/MF nº. 12.954.711/0001-84 - NIRE nº. 35.300.414.055

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 16/04/19
Aos 16/04/19, às 11 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira - Presidente; 
André Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar a reeleição para os cargos de Diretores da 
Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada após a AGO que 
deliberar sobre a destinação de resultados do exercício social encerrado em 31/12/19 dos seguintes indivíduos: (i) Arthur 
José de Abreu Pereira, CPF/MF nº 203.898.928-15; (ii) Dario de Abreu Pereira Neto, CPF/MF nº 114.774.128-08; e (iii) 
Narciso Manuel Afonso Marques da Silva, CPF/MF nº 673.827.708-34. 1.1. Os Diretores ora reeleitos tomaram posse 
de seus respectivos cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia, declarando 
não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 
16/04/19. Jucesp nº 252.910/19-9 em 09/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL, 
PAPELÃO E CORTIÇA DO  ESTADO  DE SÃO PAULO - SEPACO

CNPJ: 60.961.422/0001-55
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital fi cam convocados os senhores representantes das entidades mencionadas no artigo 4º, (a) e (b) do 
Estatuto Social do Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo (SEPACO), para se reunirem 
em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ter lugar na Rua Vergueiro nº 4210, andar S2, anfi teatro, nesta Capital, no dia 26 
de junho de 2019, em primeira convocação, às 11 (onze) horas, desde que haja a presença de, no mínimo, metade 
mais um do total de votos, e em segunda convocação às 11h30 (onze e trinta) horas, no mesmo dia, quando então 
será realizada com qualquer número de presentes (conforme artigo 11º, I, do Estatuto Social), devendo ser observada a 
seguinte ORDEM DO DIA: a) Eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para o próximo 
mandato (24/7/2019 a 23/7/2023), conforme disposições dos Capítulos V e VI, do Estatuto Social. b) Posse 
dos Membros eleitos. São Paulo, 03 de junho de 2019. Synésio Batista da Costa - Presidente do Conselho de Administração.

PBRV Empreendimento Imobiliário S.A. - CNPJ nº 
10.439.154/0001-38 - Edital de Convocação - PBRV 
Empreendimento Imobiliário S.A., vem convocar todos os 
sócios para a Ata de Assembleia Geral Extraordinária ser 
realizada em 14/06/2019, às 10h, na Avenida das Nações 
Unidas, nº 14.401, 26º andar, conjunto 2612, Edifício Par-
que da Cidade, Brooklin Paulista, para deliberar sobre o 
seguinte assunto: 1. Apresentação da situação financeira e 
fluxo de caixa da empresa, explanar e aprovar as medidas 
necessárias para o enfrentamento das necessidades de cai-
xa da empresa; Luiz Henrique de Vasconcellos e José Paim 
de Andrade Junior - Diretores.

2ª Vara Cível do Fórum do Tatuapé - Comarca da Capital –São Paulo
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. Dora Plat – Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª Vara 
Cível do Fórum do Tatuapé - Comarca de São Paulo/SP. Processo: nº 0014189-08.2013.8.26.0008. 
Executada: ELISABETE SALAZAR DE SOUZA. APARTAMENTO c/ 53,77m² no Tatuapé – 70% 
do valor de avaliação. 1ª Praça: 24/07/2019, às 13h45min. 2ª Praça: 13/08/2019, às 13h45min. 
Direitos do fiduciante APARTAMENTO nº 41, localizado no 4º andar ou 5º pavimento do “EDIFÍCIO 
SÃO PAULO”, BLOCO “A” do CONDOMÍNIO BRASIL, situado à Rua Pastor Agenor Caldeira Diniz, 
número 475, no 27º SUBDISTRITO - TATUAPÉ, com a área útil de 53,77m². Descrição completa na 
Matrícula nº 204.764 do 9º CRI da Capital/SP. Contribuinte: 149.080.0106-4. Ficam os requeridos, 
Elisabete Salazar de Souza, seu cônjuge, se casada for a terceira interessada e credora fiduciária 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Lance mínimo na 
1ª praça: R$ 254.805,11 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 178.363,57 (sujeitos à atualização)

3ª Vara Cível do Fórum de Guarulhos - Comarca da Capital –São Paulo
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL

Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel e para intimação dos EXECUTADOS PANAMERICANO 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA. – ME (CNPJ 03.301.398/0002-75) e 
demais interessados, que expedido na Ação de Cumprimento de Sentença - Processo nº 
1041806-83.2015.8.26.0224/01 - Controle 2015/002793, em trâmite perante a 3ª Vara Cível do 
Fórum de Guarulhos - Comarca da Capital/SP, requerida por PROÁGUAS TRANSANTISTA 
TRANSPORTES LTDA. (CNPJ 03.726.883/0001-00). A Dra. Adriana Porto Mendes, MM. Juíza 
de Direito na forma da Lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, FAZ SABER que 
levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN 
LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DOS BENS 
MÓVEIS: 125 (cento e vinte cinco) palites PBR reutilizáveis medindo 1,05 x 1,20 metros 
cada, avaliado cada palete em R$ 24,00. 2. AVALIAÇÃO - R$ 3.000,00 (junho/2017 – Conf. Fls. 
141 dos autos). 3. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 2.820,47 (fevereiro/2017 – Conf. Fls.114 dos autos). 
4. VISITAÇÃO – Rua Juiz de Fora, quadra 101, lote 01, Jardim Guanabara - Goiânia /GO . Em caso 
de recusa do fiel depositário Sr. Roberto Belmok (CPF 450.390.707-72), o (a) interessado (a) 
deverá comunicar o MM. Juízo do processo em epígrafe, que adotará as sanções cabíveis. 
5. DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 21/06/2019, às 14h15min, e termina em 
25/06/2019, às 14h15min e; 2º Leilão começa em 25/06/2019, às 14h16min, e termina 
em 15/07/2019, às 14h15min. 6. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo 
com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site 
www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde 
estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 
6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e e-mail: contato@
zukerman.com.br. 7. Ficam os executados, PANAMERICANO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 
CARGAS LTDA. – ME, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em data 
de 13/06/2017, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. Dos autos não 
constam recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. São Paulo, 15 de abril do ano de 2019.

Em reunião realizada 
segunda-feira (3), na 
Liga Independente das 

Escolas de Samba (Liesa), os 
presidentes das agremiações 
decidiram manter no grupo 
especial a Imperatriz Leopol-
dinense, que foi a penúltima 
colocada na disputa deste ano 
e deveria ser rebaixada para 
desfi lar no grupo de acesso 
em 2020.

O encontro deveria discutir 
apenas as contas do carna-
val deste ano e o orçamento 
para 2020, mas a questão da 
mudança do resultado foi co-
locada em pauta e a virada de 
mesa acabou se concretizando 
mais uma vez, com oito votos 
favoráveis e cinco contrários. 
Concordaram com a mudança 
de resultado a São Clemente, 
Paraíso do Tuiuti, Estácio de 
Sá, Grande Rio, União da Ilha, 
Salgueiro, Mocidade e Unidos 
da Tijuca. Foram contra a Bei-
ja-Flor, Viradouro, Vila Isabel, 
Mangueira e Portela.

A Império Serrano, última 
colocada no carnaval deste 
ano e que teve o rebaixamento 
mantido, e a Imperatriz Leo-

Os presidentes das agremiações decidiram manter no grupo especial a Imperatriz Leopoldinense. 

Imperatriz Leopoldinense mantida no 
grupo especial do carnaval do Rio

Pelo terceiro ano seguido, o resultado do carnaval do grupo especial das Escolas de Samba do Rio de 
Janeiro foi alterado por uma virada de mesa

poldinense, benefi ciada pela 
decisão, não tiveram direito a 
voto. A justifi cativa dada pelas 
escolas favoráveis à virada de 
mesa foi que manter 14 agre-
miações no Grupo Especial vai 
engrandecer artisticamente o 
espetáculo. Entretanto, esta 
decisão pode trazer consequên-

cias graves para a organização 
dos desfi les do ano que vem.

É que a Liesa acabou descum-
prindo Termo de Ajustamento 
de Conduta assinado no ano 
passado com o Ministério Públi-
co do Estado do Rio de Janeiro, 
que previa multa de R$ 750 mil 
em caso de nova alteração do 

resultado do carnaval, além 
de possíveis consequências 
judiciais para os dirigentes. A 
situação levou à renúncia do 
presidente da Liesa, Jorge Cas-
tanheira, que foi contra a mano-
bra para alteração do resultado 
e anunciou que deixaria o cargo 
durante a reunião (ABr).
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