
Edital de Intimação.Prazo 30dias.Proc.0036940-16.2004.8.26. 
0004. O Dr. Sidney Tadeu Cardeal Banti, Juiz de Direito da 3ª 
Vara Cível da Lapa/SP. Faz saber que nos autos de 
Procedimento Sumário, movida por Colégio San Marcos 
Ltda. - ME, foi deferida a intimação por edital dos executados 
Daniela Soares Ribeiro Gomes CPF 270.938.548-18 e 
Ronnie Peterson Silverio Gomes CPF 255.283.588-09, que 
se encontram em lugar ignorado, da penhora havida sobre o 
bloqueio judicial no valor de R$3.062,98 (fls. 205); da 
penhora/avaliação e intimação do veículo bloqueado marca 
FIAT, modelo MAREA TURBO, placa CTA 5533/SP (fls. 230) 
e intimação para pagamento do débito que perfaz a quantia 
de R$2.329,66 (atualizado até outubro/2016), devidamente 
atualizada, sob pena de prosseguimento, bem como do 
prazo de 15dias para oferecimento de impugnação, que fluirá 
após os 30 dias supra, nos termos do artigo 344 do NCPC. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei.            [10,11] 

Ligue:
* 3258-0273

Jornal

O DIA SP

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 
PROCESSO Nº 0064177-47.2012.8.26.0100 

 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). MARCELLO DO AMARAL PERINO, na forma da Lei, etc. 
 

FAZ SABER a(o) HORUSTI ENGENHARIA E SISTEMAS DE TELECOM, Rua 
Estela, 515, Bloco H, Apto 12, Vila Mariana - CEP:04011-904, São Paulo-SP, 
CNPJ:07.080.033/0001-38, que lhe foi proposta uma ação de EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES 
INTERMODAIS LTDA, alegando em síntese a dívida na importância de R$ 6.345,64, 
atualizada até outubro de 2012, referente a relação comercial entre as partes. 
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 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, embargue ou 
reconheça o crédito do exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento 
restante seja feito em 6 parcelas, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. 
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 10 de julho de 2017. 

 
 
 

10 e 11/08

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0073532-67.2001.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 28ªVara Cível,do Foro Central Cível,Estado de São 
Paulo,Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a Antonio Assunção Ferreira Júnior, brasileiro, 
casado,industrial,RG 10.518.505-X,CPF 004.137.608-04,que 
Raval Consultoria e Fomento Mercantil Ltda lhe ajuizou ação 
de execução,bem como contra Osmar Ferreira,para cobran-
ça de R$482.689,29(jun/01).Estando o coexecutado em lugar 
ignorado, foi deferida: a CITAÇÃO por edital, para que em 3 
dias,a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os 
honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente 
embargos em 15dias,podendo,nesses 15dias depositar 30% 
do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 06 vezes, 
com juros de 1% ao mês; a INTIMAÇÃO do ARRESTO 
efetuado sobre a fração ideal de 50% dos seguintes bens do 
citando,a saber:1) sua cota parte 1/8,ou 12,5%de um terreno 
situado à Rua Eufriere, atual rua Domingos da Bacaina, 
esquina da Rua Elza, atual rua Paulina Rockx, lotes 35, 36 e 
37, Vila Ema, Vila Prudente, matrícula 45.393, 6º CRI/SP; 2) 
sua cota parte de 1/8, ou 12,5% de um prédio e seu terreno à 
rua Itaperima 470, Vila Prudente, matrícula 103.800, 6º 
CRI/SP, que converter-se-ão em PENHORA, decorrido o 
citado prazo para pagamento, independente de termo, 
passando a fluir a partir do prazo do edital, nomeando-se 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 05 de julho de 2017.     [10,11] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1009588- 
20.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) Valter Akira Kitagawa, Elcio Katiro 
Kodama e Marina Sate Kodama, Raimundo Manoel da Cruz 
e Silene da Silva Cruz, Debora Cristina Pinheiro Promenzio, 
Augusto Freire Meirelles e Maria Helena Pereira Leite 
Meirelles, Kioshi Suiama, Silvio Kitagawa e Masako 
Kitagawa, Marina Satie Kodama Kinoshita e Ronnie 
Kinoshita, Helcio Kaitiro Kodama e Nicole Kawauchi 
Kodama, José Carlos Pinheiro e Tereza Pedruzzi, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Henry 
Hiroaki Kodama ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando 
o domínio sobre o imóvel situado à Avenida Ministro laudo 
Ferreira de Camargo, 202 (antiga Avenida J), Jardim Peri, 
Butantã - São Paulo/SP - Contribuinte nº 101.180.0018-6, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para,no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS                          [10,11] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1022610-77.2016.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Oswaldo Faria de Paula, Rua Banibas, 118, Alto de Pinheiros CEP 05460-010, São Paulo-
SP, CPF 017.407.688-68, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Takayuki
Abe, alegando em síntese: Cancelamento de caução constante na matrícula nº 137.507 do 14º CRI/SP. 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.

                         JORNAL “ O DIA ”    10 e 11 / 08 / 2017

10 e 11/08

Processo 4004726-89.2013.8.26.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/
A - JK Comércio de Uniformes e Assessórios - Iolanda Cabral de Sousa - Antonio Anastácio do Nascimento - EDITAL
DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:4004726-89.2013.8.26.0002. Classe: Assunto:Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exeqüente: Banco Bradesco S/A. Executado: JK Comércio de Uniformes e Assessórios e outros.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4004726-89.2013.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Raphael Augusto Cunha, na forma
da Lei, etc.FAZ SABER a Iolanda Cabral de Sousa (CPF. 096.273.467-56), que nos autos da ação de Execução,
ajuizada por Banco Bradesco S/A, procedeu-se a penhora sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 10,44
e R$ 1.673,68. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores
termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 12 de julho de 2017.

                            JORNAL “ O DIA ”    10 e 11 / 08 / 2017

10 e 11/08

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1032339-33.2016.8.26.0002. Classe: Assunto: Procedimento Comum -
Contratos Bancários. Requerente: Banco Santander (Brasil) S/A. Requerido: Ivanildo de Queiroz. EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032339-33.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível,
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Carlos Santoro Filho, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a Ivanildo de Queiroz (CPF. 078.715.908-55), que Banco Santander do Brasil S/A lhe ajuizou ação de
Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 110.952,56 (junho de 2016), referente ao
Contrato - Cartão de Crédito - Operação n° 4640000007770002783. Estando o requerido em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de junho de 2017.

                           JORNAL “ O DIA ”    10 e 11 / 08 / 2017

10 e 11/08

2º Oficio Civel do Forum Regional II Santo Amaro SP. Foro Regional II Santo Amaro. Comarca de São Paulo. Edital
de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 0036684-98.2012.8.26.0002. A Dra. Marina Balester Mello de Godoy, Juíza
de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Emerson Rosa de Araújo (CPF.
292.005.518-66), que SESP - Sociedade Educacional São Paulo lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da
quantia de R$ 18.625,00 (julho de 2012), decorrente do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais e Cheques n°s 000010, 000011, 000013, 000014 e 000027, ambos do Banco Bradesco S/A, agência
2370, conta 019671-1. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias,
a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o
mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. SP.

                                JORNAL “ O DIA ”    10 e 11 / 08 / 2017

10 e 11/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0056056-
64.2011.8.26.0100 - 1279/11.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dr(a). RENATA PINTO LIMA ZANETTA, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Arminda dos Reis ou 
Arminda dos Reis Piedade, Antonio Favano, José dos Santos, Laura Marphisa de Paiva Bento, Comercio Mil Peças, Sr. 
Angelo, Sidney Barroso, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Norma Sanches Queiroz, José Batista Queiroz ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade 
de domínio do imóvel localizado na Rua João Hell. 37, São Paulo SP, Cep. 03397-260, alegando posse mansa e pacífica 
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                 [10,11] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0058263-
36.2011.8.26.0100 - 1367/11.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo,Dr(a).RENATA PINTO LIMA ZANETTA,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) C. Espólios de Affonso Cares e Mariana Pinto 
Cares,rep.por Esmeralda Cares Sgambato,Marco Antonio Oliveira Nogueira,Osmar de Lima e Maria Aparecida Teixeira, Lucia da 
Silva e Antonio Vitor da Silva Neto, Antonio Cares, Osmar de Lima e Maria Aparecida Teixeira, Marco Antonio Oliveira Nogueira, 
Lucia da Silva e Antonio Vitor da Silva Neto, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que OBERDAN SCHIAVO JUNIOR, Denise Di Gioia Schiavo ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Praia dos Lavadores, 8, Brás, São Paulo SP, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. 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.                     [10,11] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0744069-44.1998.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Fernanda Belli, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) Cervera Construções e Instalações Ltda., que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte 
de Condomínio Edifício Santa Júlia, encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO, por EDITAL, acerca da penhora das salas comerciais n. 620 e 622, ambas localizadas no 6º andar do 
Condomínio Santa Julia, sito na Av Casper Líbero, 58, Sta Efigênia, matriculas 32079 e 32080, respectivamente, do 5º CRI 
da Capital SP, tendo sino nomeado o exequente como depositário, em termo lavrado a fls. 344 em 09/03/2007 , prazo para 
impugnação: 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2017             [10,11] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007896-03.2016.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
CLARK PELLEGRINO CPF 134.122.628-03, que Vera Lucia Leschior Suller Garcia ajuizou ação de cumprimento de sentença de 
R$ 6.187,58 (abril/2016). Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, 
pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários 
advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, §1º do CPC, iniciando-se o prazo de 15 dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação (art. 525 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 24 de abril de 2017.        [10,11] 

IV-Lapa Varas Cíveis 1ªVara Cível FOROS REGIONAIS VARAS CIVEIS-IV-LAPA 1ªVara Cível do Foro Regional IV-Lapa/SP 1º 
Ofício Cível do Foro Regional IV-Lapa/SP Citação.Prazo 20dias.Proc.1010237-79.2014.8.26.0004.A Dra.Paula Narimatu de 
Almeida,Juíza de Direito da 1ªVara Cível da Lapa/SP.Faz saber a Mult Funcional-Mão de Obra Terceirizada Ltda CNPJ 
07.705.183/0001-90, Angelo Tizatto Neto CPF 004.710.428-70 e Geni Bergamini Tizatto CPF 100.613.228-73, que Encarnação 
Misiunas ajuizou ação de execução para cobrança de R$8.886,75(ago/14),referente à locação do imóvel à rua Conselheiro 
Candido de Oliveira 325,frente,Vila Anastácio,Capital.Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 
dias,a fluir do prazo supra,paguem o débito atualizado,com os honorários de 10%reduzidos pela metade ou apresente embargos 
em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% 
ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para 
garantia da execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. [10,11] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1083524-
78.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio de Maria Albuquerque Pacini, pela inv. Elisa 
Cristina Capelossi Gomes de Amaral, Espólio de Yolanda Pacini de Campos, pela inv. Elisa Cristina Capelossi Gomes do Amaral, 
Espólio de Faustina de Campos Takeuchi, pela inv. Áurea Cecília de Campos Takeuchi, e o viúvo Shuji Takeuchi, Celina de 
Campos Rosalem, por sua procuradora Eliane Klann Garcia, Espólio de Celestina de Campos Gomes e Ariovaldo Gomes, pelo 
inv. Sergio de Campos Gomes, Ulysses Pacini de Campos e s/m Angela Maria Torres de Campos, Espólio de Celestino 
Raymundo, pela inv. Arlete Fernandes Raymundo, Espólio de Gilberto Raymundo e Espólio de Floriza Calux Raymundo, pela 
inv. Faustina Raimundo Mônaco, Espólio de Orlando Raymundo, pela viúva e inv. Nicia de Toledo Raymundo, Jarbas Batista de 
Oliveira e s/m Esther Cortelazzi de Oliveira, Faustina Raymundo Monaco, Espólio de Santino Monaco, pela viuva e inv. Faustina 
Raymundo Monaco, Espólio de Benedita Bueno de Andrade, por Gina Giusti, Espólio de Ecia Firmino de Andrade, por Gina 
Giusti, Espólio de Maria Nepomuceno Bueno, por Gina Giusti, Espólio de Aurea Pacini Capelossi e Helio Capelossi, pela inv. 
Elisa Cristina Capelossi Gomes do Amaral, Vandernei Cassiolato e s/m Wilma Martha Cassiolato, José Arisio Rabelo e s/m, se 
casado for, Josué Roberto da Silva, Marcos Carvalho Elias, José Aristo Rabelo, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que CRISTIANE VIANA SANTOS, FREDISON GEORGE 
SILVA MATOS ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando o domínio sobre o imóvel situado à Rua Serra do Itaqueri, 186 A, 
Jardim Miriam, Ermelino Matarazzo, São Paulo/SP - Contribuinte nº 131.072.0131-5, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                      [10,11] 

2ª Vara de Registros Públicos JUIZ TITULAR: Doutor Marcelo Benacchio EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, 
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1104251-92.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) MARIO ANNUNZIATO CARLESIMO (ESPÓLIO), MARISA ISABEL MEI CARLESIMO, LUIGI PIETRO 
COLETTI e s/m ELENA COLETTI, MARJORI APARECIDA TOLEDO TUBANDT, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que EDUARDO APARECIDO DA SILVA e SANDRA 
BEZERRA GOMES DA SILVA ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado 
Avenida Bento Guelfi, 2565, Guaianazes, São Paulo-SP, CEP 08381-001, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.         [10,11] 

Edital de citação  Prazo de 20 dias. Processo nº 1086949-79.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vitor Frederico Kümpel, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Álvaro Cesar de Alencar Lopes, 
CPF/MF. 132.243.078 03 e MM Shalon Confecções Ltda. - ME, CNPJ. 12.062.821/0001-31, que Banco Daycoval S/A, lhe ajuizou ação 
de Execução de Título Extrajudicial, visando a cobrança de 728.997,36 (Setembro/2016), referente o Instrumento Particular de 
Promessa de Cessão de Credito e outras avenças nº 071325-4 e as Cédulas de Credito Bancário nº. 74013-8, 80010855/14, 
80010864/14, 80010600/14, 80010700/14, 80010514/14, 80010472/14, 80010331/14 e 80010211/14. Tendo em vista que os executados 
encontram-se em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação e intimação por edital para em 03 (três) dias, a fluir dos 30 (trinta) dias 
supra, efetuarem o pagamento da dívida atualizada e acrescida de juros moratórios e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por 
cento), sob pena de converter se em penhora o arresto/bloqueio procedido sobre ativos financeiros do coexecutado Álvaro, VGBL 
Prevjovem no valor de R$ 2.867,44. Convertido, terá o executado 15 dias, independente de nova intimação, para oferecer embargos. 
Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de julho de 2017. 10 e 11/08

Edital de ci tação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1109998-18.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tonia Yuka Kôroku, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Goldfarb Incorporações e Cons truções  
S/A, CNPJ. 58.507.286/0001-86, por seu representante legal, que Level 3 Comunicações do Brasil  Ltda. (atual denominação de Global 
Crossing Comunicações do Brasil Ltda. e Impsat Comunicações Ltda.), lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, vis ando a 
cobrança de 64,090,89 (Outubro /2016), referente o Contrato de Prestação de Serviços Limitados de Telecomunicações e Serviços de Valor 
Agregado  BRA  RIO  CP  2010/0245 e Solici tação de Serviço de 01/07/2010, mais acréscimos legais. Tendo em vista que a 
executada encontra-se em lugar incerto e não sabido, foi defe rida a ci tação e intimação por edital para em 03 (três) dias, a fluir dos 30 
(trinta) dias supra, efetuarem o pagamento da dívida atualizada e acrescida de juros moratórios e honorários advocatícios fix ados em 10% 
(dez por cento), sob pena de converter-se em penhora o arresto/bloqueio procedido sobre ativos financeiros da devedora, nos valores de 
R$ 64.090,89 e R$ 70.669,26. Convertido, terá o executado 15 dias, independente de nova intimação, para oferecer embargos. Se rá o 
presente, afixado e publicado. SP , 23/06/2017 NA DA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de julho de 2017.  

10 e 11/08

Edital de citação  Prazo de 20 dias. Processo nº 0040871-43.2012.8.26.0005 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) Jose Souza da Silva, CPF 326.933.788-42, RG 40.265.943-0, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando o ressarcimento de danos, no 
valor de R$ 5.035,04 (mês 11/2012), decorrentes do acidente de trânsito ocorrido em 21/11/2010 envolvendo o veículo do 
segurado do autor: Fiat/Palio ELX 1.3 8V flex, placa DNO-3446 e o veículo de propriedade do réu, qual seja, motocicleta 
Honda CBX 250, Placa DCR-1134. 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 úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de julho de 2017. 10 e 11/08

Edital de citação Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0024558- 47.2011.8.26.0100 
(USUC 529) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do 
Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Vanda de 
Moura Ferreira, Dirlho Ferronato, Nilce Silva Ferronato, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Ademar Morais Pinheiro ajuizou ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Mendes Júnior, nº 128, 6º Subdistrito 
Brás - São Paulo, SP, com área de 109,52m², contribuinte nº 025.025.0048-6, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. 10 e 11/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos 
da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0012171- 97.2011.8.26. 
0100-267/11.]O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara de Regis-
tros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a(o) Amelia Aparecida Salvador Portella, Wladimir 
Sierra Mendonça e Florinda Domingues Morales, Geralda 
Aparecido Dias Pereira;Wilma Aparecida Dias;Walter Seve-
rino Dias, José Sierra Nogueira e Sonia Maria Cristino Sierra, 
Edite Costa de Oliveira, Tereza Aparecida de Oliveira Balbino 
e João Balbino Irmão,Jose Serafim Colombart, Vanilda Apa-
recida Dias, Walter Severino Dias e s/m Maria Celia Dias, 
Hudson Pinheiro Rodrigues, Julieti Dias Rodrigues, Juliana 
Aparecida Rodrigues,réus ausentes,incertos,desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que José de Almeida Frias, Hilda Rosado Frias, 
Laura Maria Frias Pinto, Sonia Maria Frias dos Santos, Maria 
Regina Frias Azevedo, Renata Frias Acero, Leandro 
Carvalho Frias, Thiago Carvalho Frias ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel 
localizado na Rua Luis Maffei, 04, Jardim Brasil São Paulo 
SP, Cep. 02221-060, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.   [10,11] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0036226- 
44.2013.8.26.0100 - 583/13. ]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na forma da 
Lei, etc.FAZ SABER a(o) CAEMI Companhia Auxiliar de 
Empresas de Mineração, Chu Ching Chow e Shaw Che Yen, 
Orlando Marino e Ondina Frigori Marino, Thomas Peter 
Mathias Hahn e Christine Hahn, Francisco Lopes Filho e 
Sonia Maria Bulle Lopes, Edifício Barão de Itatiaya, rep. pelo 
síndico, Paulo Jose Bernardini e Renata Boueri Bernardini, 
Macotera S/A, rep. por Marcia Yvette Sanches Boueri, 
CIMOB Companhia Imobiliária, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que Robson Eduardo La Ferreira 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade do 
imóvel localizado na Av. Paulista, 2005, Loja 08, Matric. 
85.027, Loja 09, Matric. 85.028, Pavimento térreo do Edifício 
Barão de Itatiaya, (situado na Av. Paulista, 2001 - entrarda), 
São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. 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. [10,11] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004898-60.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi
Campana, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Álvaro Augusto de Melo, CPF 224.440.028-06, Brasileiro, que lhe
foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, e que o
mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se
título executivo judicial da quantia de R$ 85.751,98 (fevereiro de 2017). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13
de julho de 2017.

                          JORNAL “ O DIA ”    10 e 11 / 08 / 2017

10 e 11/08

Processo 1051469-09.2016.8.26.0002 - Procedimento Comum - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo -
Tendency Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda Me. - EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1051469-09.2016.8.26.0002.
Classe: Assunto: Procedimento Comum - Contratos Bancários. Requerente: HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo. Requerido:
Tendency Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda Me. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1051469-
09.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
Jamil Nakad Junior, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Tendency Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda (CNPJ. 57.692.311/
0001-86), que HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia
de R$ 84.853,09 (setembro de 2016), referente ao Contrato de Crédito Parcelado Giro Fácil - Global Price n° 0343-13735-00.
Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça
contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de junho de 2017.

                         JORNAL “ O DIA ’    10 e 11 / 08 / 2017

10 e 11/08

21ª Vara Cível 21º Ofício Cível EDITAL DE INTIMAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 0030253-06.2016.8.26.0100. O Dr. Márcio Teixeira 
Laranjo, Juiz de Direito da 21ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Edmar Lucio Sant Anna CPF.047.001.288-95 e Adriana de 
Arruda Barros Rangel Sant Anna CPF.089.807358-80, que Condomínio Edifício Belmont instaurou o presente cumprimento de 
sentença para cobrança de R$54.873,42(março/17).Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 
dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob 
pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, §1º, do CPC).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 edital,afixado e publicado na forma da Lei.NADA MAIS. São Paulo, aos 06 de junho de 2017. [10,11] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1070520-03.2016.8.26.0100
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
Josefa Ribeiro dos Santos, CPF 384.779.118-43, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma
ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 39.893,82 (09/2016), referente
ao saldo devedor do Empréstimo Pessoal, materializado em Cédula de Crédito Bancário
(nº. 6.563.632). Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido
de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias,
a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo
supra, para oferecer embargos, facultando a executada nesse prazo, reconhecendo o
crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas
e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso
de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de julho de 2017.

B 11 e 12/08

3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VIII - TATUAPÉ -  COMARCA DA CAPITAL
- ESTADO DE SÃO PAULO - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº
1004591-08.2016.8.26.0008. O Dr. LUIS FERNANDO NARDELLI, MM Juiz de
Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional VIII - Tatuapé, Comarca da Capital do
Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a JACIOMAR DA SILVA
SANTOS (CPF 391.494.618- 00), que o BANCO PAN S.A. lhe move ação de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL para cobrança do da dívida de
R$43.330,12 (abril/2016) a ser atualizada e acrescida das cominações legais,
decorrente do descumprimento das obrigações previstas no contrato de aliena-
ção fiduciária nº 000.059.513.034, de 14.10.2013. Estando o executado em
lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que, após o prazo
deste, em 03 dias, PAGUE o débito ou em 15 dias, OFEREÇA EMBARGOS ou
RECONHEÇA o crédito da exequente e DEPOSITANDO 30% do valor da execu-
ção, inclusive custas e honorários, PAGUE o RESTANTE em 6 PARCELAS
MENSAIS, atualizadas, SOB PENA de PENHORA de tantos de seus bens quantos
bastem para solução da dívida, ficando ciente também de que no silêncio será
nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente, afixado e publicado. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11/07/2017.

09  e  10/08

 2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS  -  Praça João Mendes s/nº - Salas 2203
- 2205 e 2207 - Centro - CEP 01501-000 - Fone: (11) 2171-6362 - São Paulo-SP
-  E-mai l : sp2regpub@tjsp. jus .br  -  EDITAL de CITAÇÃO . Prazo de 20 dias ,
exped ido  nos  au tos  da  ação  de  USUCAPIÃO,  p rocesso  nº  0080411-
07.2012.8.26.0100 - 1606/12.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). VIVIAN LABRUNA
CATAPANI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Francisco Celso de Oliveira
Filho ou Francisco de Oliveira Celso Filho ou Francisco Pedro de Oliveira
Filho, Firmina Probet Torres ou Firmina Probst Torres, Arthur de Almeida,
Flora da Silva Oliveira, Alfredo Shirli Carramaschi e Olivia Fortes Bellatti,
Amador de Freitas, Izaura Durão de Freitas, Maria José Biondo Gonçalves
Bonan, Maria José Biondo Gonçalves, Newton Bonan, Heryka Hellen Bonan,
Ana Clementina da Silva Celso, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados,  bem como seus cônjuges e/ou sucessores,  que
AGOSTINHO ANTONIO CORREA, KÁTIA MARIA CAMPOS CORREA ajuizou(ram)
ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na
Rua Luiz Geraldo da Si lva, 586/598, São Paulo SP, alegando posse mansa e
pacíf ica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
a f lu i r  após o  prazo de 20 d ias .  Não sendo contes tada 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.

09 e 10/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS 
PROCESSO Nº 1006897-90.2014.8.26.0566 

 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São Carlos, Estado de   
São Paulo, Dr(a). MARCELO LUIZ SEIXAS CABRAL, na forma da Lei, etc. 
 

FAZ SABER a(o) PAOLA LASSO DE LA VEGA BRAUNE, Avenida Engenheiro 
Luiz Carlos Berrini, 1.681, 14º andar, Cidade Monções - CEP 04571-011,             
São Paulo-SP, CPF:215.911.668-88, RG:16775808, Casada, Brasileiro, Empresária 
e RALPH MOURA DOS SANTOS, brasileiro, separado judicialmente, e,’res[arop. 
CPF/MF 283.022.098-64, residente e domiciliado na Rua Aimbere, 258 Ap. 213 Vila 
Pompéia, São Paulo/SP CEP:05018-010, que lhes foi proposta uma ação de 
PROCEDIMENTO COMUM por parte de MARIANA DA COSTA PEREIRA 
INNOCENTINI GONÇALVES, alegando em síntese: A autora adquiriu a franquia do 
réu assinando contrato regido pelas cláusulas e condições da franquia; Ao passar do 
tempo a autora alega que a ré não vem cumprindo o referido contrato, deixando 
dentre outras coisas a de abastecer a franqueada com os produtos objetos da 
franquia, bem como os produtos que são sua exclusividade; Tentativas de em 
normalizar a situação não foram cumpridas. Pelo que, requer: a) rescisão contratual, 
ficando exonerada de qualquer obrigação; b) transferência da franquia em definitivo, 
sem contraprestação de pagamento; c) Revogação de TODAS as cláusulas 
contratuais. Encontrando-se os réus 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 (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 
São Carlos, aos 27 de junho de 2017. 

 
 
 
 
 

11 e 12/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021456-80.2014.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Renato
Christian Ribeiro (CPF. 129.362.818-22), que HSBC Finance (Brasil) S/A - Banco Múltiplo lhe ajuizou ação de Execução, objetivando
a quantia de R$ 44.499,14 (maio de 2017), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de Veículo n° 0352-
04868-90. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob
pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 104,88 e R$ 3,29.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de julho de 2017.

                           JORNAL “ O DIA ”    11 e 12 / 08 / 2017

11 e 12/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1031828-09.2014.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Espólio de Sandra Maria Malheiros Annunciato Mackenzie, representada pelo
herdeiro Colin Lewis Mackenzie Smith Júnior (CPF 324.751.398-11), que Sociedade Civil Hospital Presidente lhe
ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 5.745,78 (outubro de 2014), decorrente da prestação de
serviços médicos - hospitalares. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários
advocatícios equivalentes a 5% do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se
o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial
e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de julho de 2017.

                              JORNAL “ O DIA ”    11 e 12 / 08 / 2017

11 e 12/08

Processo 1026087-11.2016.8.26.0100 - Procedimento Comum - Estabelecimentos de Ensino - Fundação Armando
Alvares Penteado - EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1026087-11.2016.8.26.0100. Classe: Assunto:
Procedimento Comum - Estabelecimentos de Ensino. Requerente: Fundação Armando Alvares Penteado. Requerido:
André Marcos dos Santos Silva. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026087-
11.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Paula da Rocha e Silva Formoso, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) André Marcos dos Santos Silva, CPF 338.635.258-
84, RG 43.504.501-5, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Fundação
Armando Alvares Penteado, , objetivando a quantia de R$ 9.901,59 (março de 2016), referente ao Contrato de
Adesão de Prestação de Serviços Educacionais, firmado pelas partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de agosto de
2017.

                         JORNAL “ O DIA ”    11 e 12 / 08 / 2017

11 e 12/08

Processo 1112635-10.2014.8.26.0100 - Procedimento Comum - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - Marcia Aparecida de Freitas
- EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1112635-10.2014.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum - Cobrança de
Aluguéis - Sem despejo. Requerente: Marcia Aparecida de Freitas. Requerido: SINDICATO DOS MICROEMPREENDEDORES
INDIVIDUAIS DO ESTADO SPEDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1112635-10.2014.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula da Rocha e Silva Formoso, na forma
da Lei, etc.FAZ SABER a(o) SINDICATO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DO ESTADO SP, Avenida Alvaro Ramos,
2401, Quarta Parada - CEP 03331-001, São Paulo-SP, CNPJ 11.314.779/0001-36, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum (Rescisão de Contrato de Locação cumulada com Cobrança de Aluguéis e Encargos e Danos Materiais ) por parte de Marcia
Aparecida de Freitas, objetivando a procedência da ação, declarando extinta a relação exlocato, com a declaração da rescisão do
contrato de locação do imóvel situado na Rua Boa Vista, 314, 2° andar, conjunto D, Centro, São Paulo/SP, e a condenação do
requerido ao pagamento dos alugueres e encargos em atraso, no valor de R$ 16.393,32 (novembro de 2014), acrescidos de juros
legais, atualização monetária, multa contratual, despesas com custas processuais e honorários advocatícios de 20%. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de agosto de 2017.

                        JORNAL “ O DIA ”    11 e 12 / 08 / 2017

11 e 12/08
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Municípios com melhor gestão fiscal
têm baixa dependência da União

São Paulo, sexta-feira, 11 de agosto de 2017 Nacional

Jornal O DIA SP
Página 5

Na contramão dos municí-
pios com dificuldades financei-
ras, as prefeituras que conse-
guiram manter o alto padrão
de administração das contas
públicas em meio à crise de-
pendem pouco do governo
federal. Segundo estudo di-
vulgado pela Federação das
Indústrias do Estado do Rio
de Janeiro (Firjan), as dez
melhores prefeituras têm alta
capacidade de arrecadação,
de liquidez (dinheiro em cai-
xa) e de investimentos.

No ano passado, apenas 13
municípios alcançaram a mais
alta classificação no Índice Fir-
jan de Gestão Fiscal, que ana-
lisa as contas dos municípios
com base em dados enviados
pelas prefeituras ao Tesouro
Nacional. Obtiveram as dez
maiores notas, na ordem, Ga-
vião Peixoto (SP), São Gon-
çalo do Amarante (CE), Bom-

binhas (SC), São Pedro (SP)
Balneário Camboriú (SC), Ni-
terói (RJ), Cláudia (MT), In-
daiatuba (SP), São Sebastião
(SP) e Ilhabela (SP).

Joaçaba (SC), São José do
Hortêncio (RS) e Costa Rica
(MS) completam a lista dos
municípios com classificação
excelente. Segundo o coorde-
nador de Estudos Econômicos
da Firjan, Jonathas Costa, to-
dos os municípios têm em
comum economias pujantes
e boa gestão dos recursos.
“Eles gastam pouco com pes-
soal [em relação ao Orçamen-
to], investem muito e têm cai-
xa equilibrado”, ressalta.

A cidade campeã da lista,
Gavião Peixoto, abriga a fábri-
ca de montagem final de aero-
naves da Embraer e recebe
constantes investimentos no
setor aeronáutico. No segun-
do lugar, São Gonçalo do Ama-

rante, está instalado o Comple-
xo Industrial e Portuário de Pe-
cém. A construção de uma hi-
drelétrica melhorou a arreca-
dação em Claúdia. Indaiatuba
é sede de grandes empresas e
um importante centro econô-
mico do estado de São Paulo.

O restante das cidades
com melhor gestão fiscal des-
taca-se pelo turismo e pelo
agronegócio. Em Niterói, des-
taca o levantamento da Firjan,
a gestão fiscal consciente e o
baixo volume de restos a pa-
gar (verbas de anos anterio-
res executadas no exercício
atual) conseguiram manter
elevado o volume de investi-
mentos.

Falta de planejamento

Na outra ponta do ranking,
as dez piores notas foram obti-
das pelos municípios Riachão do
Bacamarte (PB), Calmon (SC),

Maraial (PE), Parnamirim (PE),
Óbidos (PA), Escada (PE), Co-
ronel João Pessoa (RN), São
Pedro das Missões (RS), Limo-
eiro do Norte (CE) e Graça Ara-
nha (MA). Segundo o econo-
mista da Firjan, os desequilíbri-
os fiscais são mais graves em
cidades que geram poucos re-
cursos e são dependentes do
Fundo de Participação dos Mu-
nicípios, constituído por impos-
tos federais e estaduais.

“Mais de 80% dos municí-
pios não geram nem 20% da re-
ceita. As prefeituras querem fu-
gir do custo político local de
cobrar impostos e confiam na
dinâmica federativa, que susten-
ta muitos municípios”, diz o
economista da Firjan. As con-
clusões do estudo coincidem
com boletim divulgado nesta
semana pelo Tesouro Nacional
que aponta que as transferênci-
as da União e dos governos es-

taduais representaram mais de
três quartos da receita em 82%
dos municípios brasileiros no
ano passado.

Capitais

O Índice Firjan de Gestão
Fiscal leva em conta cinco cri-
térios: capacidade de arreca-
dar sem depender dos repas-
ses dos estados e da União,
gastos com pessoal em rela-
ção ao Orçamento, suficiên-
cia de caixa, capacidade de
fazer investimentos e endivi-
damento. O indicador varia de
0 a 1. São considerados em
situação fiscal difícil os mu-
nicípios com nota entre 0,4 e
0,6 e em situação crítica os
com nota inferior a 0,4. Pre-
feituras com nota entre 0,6 e
0,8 têm a situação fiscal con-
siderada boa. Notas acima de
0,8 recebem a classificação de
excelente.

Entre as capitais, os cinco
primeiros lugares ficaram com
Manaus, Rio de Janeiro, Sal-
vador, Fortaleza e Boa Vista.
Em Manaus e no Rio de Janei-
ro, os investimentos puxaram
a alta, sendo que, na capital flu-
minense, os Jogos Olímpicos
foram os responsáveis pelo
aumento nas obras públicas.
Campo Grande, Macapá, Goi-
ânia, São Luís e Maceió obti-
veram as piores notas.

Ao todo, 14 capitais tive-
ram a situação fiscal conside-
rada boa, 10 tiveram nota ruim
e apenas Campo Grande foi
classificada em situação críti-
ca. Nenhuma alcançou grau
de excelência. Florianópolis
não divulgou os dados refe-
rentes ao ano passado, o que
pode gerar punição ao prefei-
to anterior por descumpri-
mento da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal. (Agencia Brasil)
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Na qualidade de acionista da Gadle Tecnologia S.A. (“Companhia”), inscrita no CNPJ/MF sob o 

convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 18 de agosto 
de 2017, às 9:00 horas (“AGE”), na sede da Companhia, localizada na Rua Antonio Bicudo, 83, sala 1, 
Pinheiros, CEP 05.418-010,

Edson Felipe Capovilla Trevisan, com 
mandato de 2 (dois)
praticados pelo Diretor Presidente desde 17/07/2017

Companhia Müller de Bebidas
CNPJ/MF nº 03.485.775/0001-92

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 
31/08/2017, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Estrada Municipal PNG-349, Chácara Taboão, 

ordem do dia: a) Deliberação acerca da proposta de venda do 
imóvel situado na Rua XV de Novembro, atuais nos 2285 e 2235, esquina com a Rua Simão Boller, n° 621, Centro, em 
Pirassununga/SP (antiga fábrica XV), conforme proposta apresentada por meio da DISUP n° 070/2017 e aprovada em 
Reunião do Conselho de Administração em reunião realizada em 29/06/2017. Pirassununga/SP, 8/08/2017. Henrique 
Souza e Silva Pereto - Presidente do Conselho de Administração. (10,11,12)

Companhia Müller de Bebidas
CNPJ/MF nº 03.485.775/0001-92

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 
31/08/2017, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Estrada Municipal PNG-349, Chácara Taboão, 

ordem do dia: a) exame, discussão e deliberação acerca do 
-

b) ção
procedeu, ad referendum da assembleia geral, à 

c) d) deliberação 
e) autorizar a Administração a pra-

f) deliberar acerca do aumento da Re-
muneração Anual Global dos membros do Conselho de Administração da Companhia em decorrência da incorporação. 
Pirassununga/SP, 8/08/2017. Henrique Souza e Silva Pereto - Presidente do Conselho de Administração.    (10,11,12)

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido a  Rua Marconi, nº 31, 8º andar,
Conjunto 82, Republica, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, designado
pelo Sistema Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/
11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70  e
CFG 10/77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido,
os imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences
e acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação.  As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11) 3129-8619 / (11)
3258-0007 - E-mail: sp@credmobile.com.br.

PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 31/08/2017; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-SÃO
PAULO/SP

Contrato: 8.1003.0058500-4 - SED: 30594/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): HERCULES FONTES DE CARVALHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO,
MAIOR, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, CPF: 007.665.878-35, RG: 10.292.239-
1-SSP/SP. Imóvel sito à: AVENIDA ÁLVARO RAMOS, Nº 375, APARTAMENTO Nº 144,
LOCALIZADO NO 14º ANDAR DA TORRE “A” DO CONDOMÍNIO VIVENDA DOS
SONHOS, NO 10º SUBDISTRITO BELENZINHO - SÃO PAULO/SP. Descrição: Com
a área útil de 49,080m2, área comum de 44,801m2, área total de 93,881m2 e fração
ideal de terreno de 0,5640%. Na área comum deste apartamento acha-se incluída 01
vaga de garagem indeterminada localizada no subsolo do condomínio. Lance Mínimo
Previsto: R$ 288.000,00.

São Paulo, 11/08/2017.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial

11 - 21 - 31/08/2017

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido a  Rua Marconi, nº 31, 8º andar,
Conjunto 82, Republica, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, designado
pelo Sistema Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/
11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70  e
CFG 10/77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido,
os imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences
e acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação.  As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11) 3129-8619 / (11)
3258-0007 - E-mail: sp@credmobile.com.br.

PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 31/08/2017; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-SÃO
PAULO/SP

Contrato: 8.1816.0000286-8 - SED: 30586/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): ILSON RAMOS SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL, CPF: 060.357.428-90, RG: 11.114.677-SSP/SP e NILDA RAMOS
SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, COMERCIÁRIA, CPF: 896.738.918-34,
RG: 8.952.842-SSP/SP. Imóvel sito à: AVENIDA NOSSA SENHORA DO SABARÁ, Nº
5.230, APARTAMENTO Nº 24 LOCALIZADO NO 2º ANDAR OU 3º PAVIMENTO DO
BLOCO 4, INTEGRANTE DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO PARQUE
RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DO SABARÁ, NO BAIRRO SABARÁ, 29º
SUBDISTRITO SANTO AMARO - SÃO PAULO/SP. Descrição: Com a área útil de
48,41m2 e a área comum de 8,68m2, nesta já incluida a correspondente a 1 vaga
indeterminada no estacionamento coletivo localizado a nível do térreo, para a guarda
de 1 veículo de passeio, perfazendo a área total de 57,09m2, correspondendo-lhe uma
fração ideal de 0,132275% no terreno do condomínio e uma fração ideal de 1,851851%
nas despesas e coisas comuns no bloco. Lance Mínimo Previsto: R$ 240.000,00.

São Paulo, 11/08/2017.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial

11 - 21 - 31/08/2017

EDITAL PARA VENDA EM LEILÃO DOS BENS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE  METALÚRGICA TUBOS DE PRECISÃO
LTDA ; MTP VULCAN MATERIAL PLÁSTICO LTDA; METALÚRGICA QUASAR LTDA; QUASAR MTP FABRIL -
TUBOS DE AÇO E SERVIÇOS LTDA; MTP FABRIL e METALÚRGICA TUBOS DE PRECISÃO DA AMAZONIA LTDA;
MTP AMAZÔNIA, - todas do grupo econômico GRUPO MTP   - PROCESSO Nº.  1031827-34.2014.8.26.0224� A
Drª  Ana Carolina Miranda De Oliveira, MM. JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS,
ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI, ETC.,FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar, que foi autorizada a venda dos bens pertencentes à Recuperanda, abaixo
retratada, nos termos previstos pelo Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial homologado pelo MM. Juízo,
através de leilão público eletrônico/presencial, que será encerrado no dia  12 de setembro  de 2017, às 14h30, no
sítio eletrônico www.faroonline.com.br, concomitantemente ao leilão físico/presencial designado para o mesmo dia e
horário que será realizado na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, auditório Sylvio de Lima Faro, Centro, São Paulo, SP,
onde e quando será feita a venda pelo maior lance oferecido desde que superior ao valor da avaliação, ficando o
maior lance recebido abaixo do valor da avaliação condicionado à posterior homologação pelo MM. Juízo responsável.
O leilão eletrônico em questão terá início em 23 de agosto de  2017, às 14h30, a partir de quando serão aceitos lances
de interessados previamente cadastrados no site www.faroonline.com.br. Os participantes do leilão via internet
concorrerão em igualdade de condições com os participantes do leilão físico/presencial. O leilão será conduzido pelo
Leiloeiro Oficial, Sr. Ronaldo Sergio Montenegro Rodrigues Faro, inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo
sob nº. 191, com escritório a Rua Silveira Martins, 70 9º andar, Centro, São Paulo, o qual devidamente autorizado pelo
MM Juiz de Direito, levará a público leilão de venda e arrematação, entregando a quem mais der ou maior lance
oferecer o bem imóvel que assim se descreve: LOTE 01 � �UPI MTP GUARULHOS�: Unidade Produtiva Isolada (�UPI�)
MTP GUARULHOS  composta da seguinte forma: A) estrutura Física- Fabrica: Está localizada na cidade de Guarulhos,
na Av Monteiro Lobato, 3.321, Bairro São Roque, com terreno de 83.752m² e área construída de 44.467 m², sendo
que este imóvel pertence a terceiros; B) Capacidade de produção: Tubos de aço carbono soldados de precisão por
resistência elétrica em alta freqüência. Perfis redondo, retangular, quadrado, Oval, Eliptico, D. Limão, estrela, ou
conforme desenho capac. 7.500 ton/mes, 90.000ton/ano. C) Principais normas aplicadas: tubos trefilados de precisão;
tubos para aplicação mecância; tubos para caldeira; tubos para caixa de evaporação; tubos para trocador de calor;
tubos para fins hidráulicos; tubos para fins estruturais; D) PRINCIPAIS APLICAÇÕES: amortecedores. Bancos; barra
de imapcto, caldeira trocador de calor; cardan, chassis, coluna de direção, fitness, pára-choque, peças para motocicletas,
retrovisor, suporte de painéis, suspensão e seus suportes. E)ENSAIOS E METROLOGIA: OS PRODUTOS SÃO
CONTROLADOS COM INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, DEVIDAMENTE CALIBRADOS E COM
RASTREABILIDADE A REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO(RBC) O laboratório realiza ensaios físicos, químicos e
metalográficos de modo a monitorar e assegurar a qualidade dos produtos. ALGUNS PRINCIPAIS CLIENTES: Honda,
Toyota, Gestamp, Dana/Sorocaba, Benteler, etc. VALOR MÍNIMO PARA VENDA: R$ 132.734.016,33 ( CENTO E
TRINTA E DOIS MILHÕES SETECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL DEZESSEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).
LOTE 02 �UPI QUASAR�: Unidade Produtiva Isolada (�UPI�) QUASAR composta da seguinte forma: a) Estrutura
Fisica: Quasar IV localizada na cidade de Mauá à rua Juracy Aletto, 550, Bairro São Sertãozinho, SP, composta por
um terreno de 7.000 m²; Quasar II � situada à Rua Lúcia Mormito Bison, 154, Bairro São Sertyãozinho SP, cuja área
corresponde a 4.500,00 m²; quasar II (VW Anchieta)- localizada na Via Anchita km 23,5, São Bernarod do Campo, SP,
composta por um terreno de 960,00 m²; QUASAR V (VW Taubaté) situada à Rodovia Carlos Pedroso da Silveira,
10.000, Taubaté, SP, composta por área de 650 m²; B) PRINCIPAIS PROUDTOS: Peças para suspensão automotiva;
peças para motores automotivos; peças para chassi automotivo; peças para carroceria automotiva - acabamento;
peças para carroceria automotiva- assoalho; peças para carroceria automotiva � partes móveis; peças para carrocerias
automotivas Estrutura I (alojamento gargalo de combustível, conjunto suporte de motor, rail, reforço do retrovisor, etc;
peças para carrocerias automotivas Estrutura II: reforço para teto solar, conjunto tampa airbag, suporte da caixa de
direção, etc; C) ENSAIOS E METROLOGIA: O laboratório realiza ensaios químicos, físicos e matalográficos de modo
a monitorar e assegurar a qualidade dos produtos e alguns dispositos de este e equipamentos da Unidade forma
desenvolvidos com exclusividade pela empresa. DISPOSITIVO DE IMPACTO: desenvolvido para realizar os ensaios nos
pedais de embreagem; CAMARA CLIMÁTICA: FAIXA DE - 40° c ATÉ 150° c, TRABALHA COM ATUADORES ( TESTE
DE FADIGA) E TESTES DE ENVELHECIMENTO E CICLAGEM TÉRMICA. ALGUNS CLIENTES Volkswagen, Ford,
Gestamp, Fiat, etc. VALOR MÍNIMO PARA A VENDA: R$ 69.701.436,00 (SESSENTA E NOVE MILHÕES SETECENTOS
E UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA SEIS REAIS). LOTE 03 - IMÓVEL: Um terreno designado como lote 02, da
quadra 28, da Zona Industrial de Cumbica, Cidade Industrial Satélite de São Paulo, medindo 56,50 m em reta, com
frente para a Rua João Alfredo; 15,70 m em curva de frente para as ruas João Alfredo e Itapaci; 50,00 em reta, ao
longo da rua Itapaci; 60,00 m do lado direito de quem da rua João Alfredo olha o terreno, onde confronta com o lote
3 e 66,50 m nos fundos, confrontando com o lote 01, totalizando a área de 3.968,50 m², devidamente cadastrada
junto a Muncipalidade sob nº 121.05.42.0356.00.000 e matriculado junto ao 1º CRI de Guarulhos sob matrícula
44.269. Obs 01: Consta R.% da referida matrícula que o referido imóvel foi dado em hipoteca à pessoa jurídica
BENAFER S/A Comércio e Indústria. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 9.666.000,00 ( NOVE MILHÕS NOVECENTOS E
SESSENTA E SEIS MIL REAIS) VALOR MINIMO PARA A VENDA: R$ 7.732.800,00 ( SETE MILHÕES SETECENTOS
E TRINTA MIL E OITOCENTOS REAIS). LOTE 04- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: Uma chanfradeira CNC Sunmac,
fabricante Sunmac, valor da avaliação R$ 162.500,00;  01 chanfradeira HEY, fabricante HEY, valor da avaliação R$
130.000,00;  01 serra Adige CM502-98, fabricante Adige, valor da avaliação R$ 818.830,00;  01 serra Adige CM502-
03, fabricante Adige, valor da avaliação R$ 1.015.540,91; 01 compressor 3 Atlas COPCO  BT414ARR, fabricante Atlas
COPCO, valor da avaliação R$ 31.500,00; 01 compressor 2 Atlas COPCO  BT414ARR, fabricante Atlas COPCO, valor
da avaliação R$ 39.000,00; 01 compressor  Atlas COPCO GA1407 nº de série 825209, fabricante Atlas COPCO, valor
da avaliação R$ 39.000,00; 01 compressor de ar Chicago Pneum 514-40 NR Fab 2545, fabricante Chicago, valor
da avaliação: R$ 26.000,00;  01 compressor de ar Chicago Pneum tipo 12-60 LA, fabricante Chicago, valor da
avaliação: R$ 26.000,00;  01 conformadora horizontal CA 2086 Crippa, fabricante Crippa, valor da avaliação 260.000,00;
; 01 curvadeira BLM FNC 2000R, fabricante Adige, valor da avaliação R$ 130.000,00; 01 curvadeira Grippa CA 532,
fabricante Crippa, valor da avaliação R$ 629.900,75; 01 curvadeira BLM Elet XL, fabricante Adige, valor da avaliação
1.402.680,00; 01 endireitadeira tipo WRUN-00, fabricante WRUN, valor da avaliação R$ 104.000,00; 01 endireitadeira
tipo VRM-60 fabricante VRM valor da avaliação R$ 307.000,00 ; 01 endireitadeira ZIKEU � MTP/7, fabricante ZIKELLI,
valor da avaliação R$ 939.500,00; 01 endireitadeira tipo 6ET6, fabricante 6ET6, valor da avaliação R$ 460.500,00;
01 máquina de tubo 01 ABBEY-ETNA, fabricante ABBEY-ETNA, valor da avaliação R$ 2.588.757,50; 01 máquina tubo
2KU-thermatool G.6 (MAQ 4), fabricante THERMATOOL, valor da avaliação R$ 3.391.687,50; 01 máquina de tubo
SEUTHE RS-25 G.6 (MAQ 5), fabricante SEUTHE RS25, valor da avaliação R$ 1.833.112,50; 01 máquina tubo
YODER 31/2 G.5 (MAQ 8), fabricante YODER 31/2 G5, valor da avaliação R$ 2.440.705,88; 01 forno 5500MTP,
fabricante MTP, valor da avaliação R$ 1.033.333,33; 01 forno 4500-300 MARCA NASHEUER G3, fabricante NASHEUER,
valor da avaliação R$ 600.000,00; 01 laser tube LT7120 NS, fabricante ADIGE, valor da avaliação R$ 2.458.690,00;
01 laser tube LT651, fabricante ADIGE, valor da avaliação R$ 1.630.460,00; 01 laser tube LT652, fabricante ADIGE,
valor da avaliação R$ 1.613.460,00; 01 laser tube LT712, fabricante ADIGE, valor da avaliação R$ 2.234.081,82;
maq meder coordenadas CRYSTAL PLUS M 7106, fabricante CRYSTAL, valor da avaliação R$ 84.000,00; 01 serra
ADIGE TC720, fabricante ADIGE, valor da avaliação 292.500,00; 01 serra PEDRAZZOLI CL 102-3000 1995, fabricante
PRDRAZZOLI, valor da avaliação R$ 292.500,00; 01 serra BEWO 2- MOD.DCH 70M, fabricante BEWO 2, valor da
avaliação R$ 388.500,00; 01 serra PEDRAZZOLI SCL 102-3000 ANO 97, fabricante PEDRAZZOLI, valor da avaliação
R$ 292.500,00; 01 serra CNC ANGULAR OMP 370 CNP, fabricante OMP, valor da avaliação R$ 221.000,00; 01 serra
ADIGE OM 501, fabricante ADIGE, valor da avaliação R$ 221.000,00; 01 máquina de TEMPERA E REVENIMENTO
1 JAMO, fabricante JAMO, valor da avaliação R$ 200.500,00; 01 trefila tripla DAHLHAUS 12,5 T G3, fabricante
DAHLHAUS, valor da avaliação R$ 161.000,00; 01 trefila simples DEMAG 20 T G4, fabricante DEMAG, valor da
avaliação R$ 458.000,00. VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO R$ 28.957.640,19. CONDIÇÕES DE VENDA:  Os ativos
serão vendidos livre de quaisquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive
as de natureza tributária e trabalhista, de acordo com art. 60 parágrafo único da Lei 11.101/2005. Eventual lance
em valor inferior ao mínimo estipulado no Plano de Recuperação estará condicionado à aprovação em Assembléia
Geral de Credores, que será convocada com o fim especifico de análise e aceitação da proposta. DO PAGAMENTO
das Unidades Produtivas Isoladas UPIs MTP Guarulhos e QUASAR: À VISTA: Pagamento do valor total da
arrematação em até 24 hs do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial no Banco do Brasil em favor
do juízo da 9ª Vara Cível de Guarulhos, ou 20% no ato e o restante em 03 dias. A PRAZO: R$ 7.698.865,69 ( SETE
MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE
CENTAVOS)  em até 24 horas do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial  no Banco do Brasil em
favor do juízo da 9ª Vara cível de Guarulhos e o restante em até 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas
corrigidas pelo índice do Tribunal de Justiça de São Paulo.  DO PAGAMENTO IMÓVEL � LOTE 03: À VISTA: Pagamento
do valor total da arrematação em até 24 hs do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial no Banco
do Brasil em favor do juízo da 9ª Vara Cível de Guarulhos, ou 20% no ato e o restante em 03 dias. A PRAZO: 20%
no ato  em até 24 horas do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial no Banco do Brasil em favor
do juízo da 9ª Vara cível de Guarulhos e o restante em até 12 ( doze) parcelas mensais e consecutivas parcelas
corrigidas pelo índice do Tribunal de Justiça de São Paulo.  DO PAGAMENTO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
� LOTE 04: À VISTA: Pagamento do valor total da arrematação em até 24 hs do encerramento do leilão, através de
guia de depósito judicial no Banco do Brasil em favor do juízo da 9ª Vara Cível de Guarulhos, ou 20% no ato e o
restante em 03 dias. A PRAZO: 20% no ato, em até 24 horas do encerramento do leilão, através de guia de depósito
judicial  no Banco do Brasil em favor do juízo da 9ª Vara cível de Guarulhos e o restante em até 60 (sessenta) parcelas
mensais e consecutivas corrigidas pelo índice do Tribunal de Justiça de São Paulo. Para todos o lotes, o maior lanço
será o vencedor, independente da forma de pagamento ( à vista ou a prazo). Para pagamento parcelado o arrematante
deverá comprovar sua capacidade financeira e a carta de arrematação somente será expedida com a comprovação
do pagamento da útlima parcela. Não havendo pagamento do valor lançado, o arrematante será automaticamente
desclassificado, podendo ser levado a conhecimento do MM. Juiz o lanço anterior, sem prejuízo das recuperandas
requererem uma ação indenizatória contra o remisso e o Ministério Público buscar penalização do proponente faltoso
nas penas da lei. Ocorrendo sustação de quaisquer cheques dados em pagamento, ou devolução por insuficiência
de fundos, ou falta de pagamento no prazo acima assinalado, fica desfeita a venda, e imposta multa ao Arrematante
de 20% (vinte por cento) do valor da arrematação, a qual será cobrada por via executiva pelas recuperandas. Será
acrescida a porcentagem de 5% (cinco por cento), sobre o valor integral da arrematação, referente à comissão do
leiloeiro. E para que produza os seus jurídicos efeitos de direito, é expedido o presente edital, que será publicado pela
Imprensa Oficial do Estado e afixado por extrato, no lugar de costume, na forma da lei. São Paulo, 27 de Junho  de
2017.

Khenar Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 12.051.255/0001-62 - NIRE 35.224.382.411

Ata da Reunião de Sócios realizada em 08 de Agosto de 2017
I. Data, Hora e Local: 08 de agosto de 2017, às 11 (onze) horas, na sede social da Khenar Participações Ltda. 
(“Sociedade”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1123, salas 241 a 244, Itaim Bibi, 
CEP 04533-014. II. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do artigo 1.072, §2° da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), devido à presença da totalidade dos sócios da Sociedade. 
III. Mesa: Presidente: Sr. Cristiano Mathias Boccia; Secretário: Sr. Guilherme Figueiredo Siqueira Cunha. IV. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre (i) a redução do capital social da Sociedade, por absorção de prejuízos acumulados, nos termos do 
inciso I do Artigo 1.082 do Código Civil; e por excessivo em relação ao objeto da Sociedade, nos termos do inciso II do 
Artigo 1.082 do Código Civil; e (ii) a autorização aos administradores da Sociedade para praticar todo e qualquer ato e 
assinar todo e qualquer documento necessários à implementação e formalização da matéria tratada no item (i) acima. V. 
Deliberações: Instalada a reunião, após a discussão das matérias, atendidas todas as formalidades legais, os sócios, por 
unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, resolveram deliberar o seguinte: (i) (a) Aprovar a redução do capital 
social da Sociedade para absorção da totalidade de seus prejuízos acumulados, nos termos do Inciso I do Artigo 1.082 
do Código Civil, dos atuais R$25.361.152,00 (vinte e cinco milhões, trezentos e sessenta e um mil, cento e cinquenta e 
dois reais) para R$21.726.105,77 (vinte e um milhões, setecentos e vinte e seis mil, cento e cinco reais e setenta e sete 
centavos), uma redução, portanto, de R$3.635.046,23 (três milhões, seiscentos e trinta e cinco mil e quarenta e seis reais e 
vinte e três centavos); (b) Aprovar a redução do capital social da Sociedade por excesso, nos termos do Inciso II do Artigo 
1.082 do Código Civil, dos atuais R$21.726.105,77 (vinte e um milhões, setecentos e vinte e seis mil, cento e cinco reais e 
setenta e sete centavos) para R$20.334.734,00 (vinte milhões, trezentos e trinta e quarto mil, setecentos e trinta e quatro 
reais), uma redução, portanto, de R$1.391.371,77 (um milhão, trezentos e noventa e um mil, trezentos e setenta e um reais 
e setenta e sete centavos). (c) Em decorrência, apurada uma redução do capital social no valor total de R$5.026.418,00 
(cinco milhões, trinta e sete mil e cinquenta e três reais), conforme alíneas (a) e (b) acima, são canceladas 5.026.418 
(cinco milhões, vinte e seis mil, quatrocentos e dezoito) quotas representativas do capital social da Sociedade, com valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada, todas de propriedade da sócia Two Lions Proprietary Capital LLLP, consolidando-se o 
quadro societário conforme abaixo: Sócios - Quotas - Valor Nominal - R$: Two Lions Proprietary Capital LLLP - 20.334.733 
- R$1,00 - R$ 20.334.733,00; Madison Park General Partner LLC - 1 - R$1,00 - R$1,00; Total: 20.334.734 - R$1,00 - R$ 
20.334.734,00. (ii) Em virtude das deliberações acima, ficam os administradores da Sociedade autorizados a promover a 
publicação da ata desta reunião e, na falta de oposição de terceiros em 90 (noventa) dias contados da sua publicação, 
registrá-la na Junta Comercial do Estado de São Paulo, juntamente com a devida alteração do contrato social da Sociedade, 
a fim de refletir a redução de capital aprovada e a praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento 
necessários à implementação e formalização da matéria tratada no item (i) acima. VI. Encerramento: Terminados os 
trabalhos, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios. São Paulo, 08 de agosto de 2017. 
Two Lions Proprietary Capital LLLP - Por: Cristiano Mathias Boccia (Procurador); Madison Park General Partner LLC - Por: 
Cristiano Mathias Boccia (Procurador).

Agropecuária Nova Europa S.A.
CNPJ N° 55.925.275/0001-28 - NIRE N° 35.3.0019411.0

Extrato Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
03/07/2017, às 11 horas, em São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: 
Presidente: Roberto Malzoni Filho; Secretária: Maria Malzoni Romanach. Deliberações: Aprovaram: i)AGO: a)as contas 

-
b) -

b1)
Reserva Legal; b2) b3) c)a 

-

-

MF 034.481.928-05; d)Aprovada a remuneração global; ii)AGE: a)o aumento do capital social, sem a emissão de novas 
Artigo 5º

§1º A socie-
§2º Cada 

Encerramento: Nada mais. São 
Paulo, 03/07/2017. Jucesp

SINDICATO DOS TRABALHADORES MOTOCICLISTAS EMPREGADOS NO
TRANSPORTES DE PEQUENAS CARGAS E VOLUMES  MEDIANTE A UTILIZAÇÃO
DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS DA CIDADE  DE SÃO PAULO – SINDIMOTO,
nos  termosdo Artigo 82 do Estatuto Social, convoca os associados quites com as obrigações
sindicais para votar e ser votado na eleição, apuração, e posse da Diretoria Executiva e
Conselho Fiscal  do Sindicato, que se realizará na data de 19 de Outubro de  2017, das
10:00 ás 17:00, na sede da entidade localizada a Avenida Ipiranga, 978, Centro, Cep:
001040-902,em conformidade com as decisões proferidas pelo juízo da  77ª Vara Trabalho
do (processo  nº.  00019244220145020077) e pelo Ministério público do trabalho. São
Paulo, 11 de Agosto de 2017. Aldemir Martins de Freitas. Presidente – Sindimoto/SP.

Edital de Citação – prazo: 30 dias – processo nº 1012969-33.2014.8.26.0004. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional – IV – Lapa/SP. Dr. SIDNEY TADEU
CARDEAL BANTI, na forma da lei, etc. FAZ SABER a Carlos Dias Pereira Gomes CPF
919.511.198-00, RG 9.374.793-7, Brasileiro, e Juliana Curto Gomes, CPF 312.024.678-
65, RG 43.944.423-8, Brasileira, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
por parte de FUNDAÇÃO SÃO PAULO, objetivando o recebimento da quantia de R$
29.559,93(outubro/2014), atualizado monetariamente e acrescido dos juros conforme
contrato, bem como dos honorários advocatícios e das custas e demais despesas
processuais, decorrente do contrato de Bolsas Restituiveis. 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, qua fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revél (art. 344 e 345 do CPC), caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 10 e 11/08.

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
República Federativa do Brasil, a requerimento do BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, FAZ SABER, a todos que o presente
edital virem ou interessar possa que, ROSEMEIRE GELCER, brasileira,
divorciada, advogada, RG n° 193011736-SSP/SP, CPF n° 110.874.308-
01, domiciliada nesta Capital, residente na Rua José Maria Lisboa n°
509, apt° 101, Jardim Paulista, fica intimada a purgar a mora mediante
o pagamento referente a 07 (sete) prestações em atraso, vencidas de
30/12/2016 a 30/06/2017, no valor de R$47.396,22 (quarenta e sete
mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos), e
respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de R$47.611,44
(quarenta e sete mil, seiscentos e onze reais e quarenta e quatro
centavos), que atualizado até 14/10/2017, perfaz o valor de R$66.728,79
(sessenta e seis mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e nove
centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de mora
está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, para aquisição do imóvel localizado na
Rua Periquito n° 104, apartamento n° 33, localizado no 3º andar do
Edifício Cortina D’Ampezzo, em Indianópolis – 24° Subdistrito, objeto
de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com
Força de Escritura Pública” devidamente registrada sob n° 13 na
matrícula nº 127.858. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial
de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º
andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação
deste. Fica a devedora desde já advertida de que, decorrido o prazo de
15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro,
certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento,
pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação
da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei
9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de
acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São
Paulo, 21 de julho de 2017. O Oficial.            10, 11 e 12/08/17

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010495-83.2014.8.26.0006
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cristina Aparecida Faceira Medina Mogioni, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Yang Tingcong - CPF 226.891.068-76, que lhe foi proposta uma ação
de Cobrança, por parte de Itaú Unibanco S/A. - CNPJ 60.701.190/0001-04, pessoa jurídica
de direito privado, com sede estabelecida na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100,
Torre Olavo Setúbal, Piso Itaú S.A., para cobrança de dívida não adimplida. 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 quinze (15) dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 24 de agosto de 2016.          B 10 e 11/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE20 DIAS. PROCESSO Nº 1006511-03.2014.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 26ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Felipe Albertini Nani Viaro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HUSAI
MONTEIRO DE ARAUJO JUNIOR, CPF 172.700.588-06, que a Ação de Busca e
Apreensão do veículo marca BMW 118 i, modelo Sport Line 1 A31, placa FEZ 8773, ano
de fabricação/modelo 2012/2013, chassi WBA1A3105DJ168750, renavan 00481572341,
requerida pelo Banco Santander (Brasil) S/A, foi convertida em ação de Execução de
Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 140.029,50 (01/2016), referente ao saldo devedor
da Cédula de Crédito Bancário CDC - Crédito Direto ao Consumidor - Pessoa Física -
Rede nº 860000002990 (operação interna nº 3985000002990860168). Estando o executado
em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os
20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-
se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela
metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecer embargos,
facultando ao executado nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando
o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento
do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao
mês. 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 20 de julho de
2017.          B 10 e 11/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0262758-81.2007.8.26.0100 (USU. 1218) O(A) Doutor(a) Paulo César
Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) titulares de domínio João Ferreira e s/m Maria dos Prazeres da
Costa; aos confrontantes Joaquim Fernandes, Clube Desportivo Municipal Vicente Ítalo
Feola, Denilson Gonçalves Cardoso, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,
que Doraci Iaiá e s/m Conceição Gonzales Iaia ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando
a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia
Mello, nº 4.380, Vila Ema, 26º Subdistrito - Vila Prudente, São Paulo/SP, com área de
612,66m², cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte nº 102.134.0006-
4, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.          B 10 e 11/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0030938-29.2010.8.26.0001/01 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Adevanir Carlos
Moreira da Silveira, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) ADEVAIR NASCIMBENE, CPF nº 578.113.428-04 que
o Banco Bradesco S/A, ajuizou-lhe, bem como a Beneplastic Comércio de Aparas de Plásticos e Papel Ltda.
e Alberto Carlos Nascimbene (citados) Ação monitória, julgada procedente, ora na fase de cumprimento de
sentença. Encontrando-se o coexecutado em lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua INTIMAÇÃO por
edital, para, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito no valor de R$ 130.440,81,
devidamente atualizado a época do pagamento, sob pena de não ocorrendo pagamento voluntário, o débito
será acrescido de multa de 10%, além de honorários advocatícios, também de 10% (art. 523, § 1º, do CPC),
nomeando-se em caso de silêncio Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. 10 e 11/08

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 0016497-48.2012.8.26.0009. O Dr. Otávio Augusto de Oliveira
Franco, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional da Vila Prudente/SP, na forma da Lei, etc... Faz
Saber a  Milliclav Indústria e Comércio de Máquinas Industriais Ltda CNPJ: 54.492.590/0001-46 (na pessoa
de seu representante legal), que Mercante Tubos e Aços Ltda CNPJ: 43.432.624/0001-90 ajuizou Ação
Monitória, objetivando o recebimento de R$ 300.214,91 (Outubro/2012), representada pelo termo de confissão
de dívida, promessa de dação de pagamento e outras avenças no valor de R$ 112.000,00. Estando a requerida
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra
devidamente corrigido (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor da causa (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de conversão
do mandado de citação em mandado de execução. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.
São Paulo/SP, 08/05/2017. 11 e 12/08

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias - Proc. 0104749-45.2012.8.26.0100, CONTROLE 160. A Dra. Maria
Carolina de Mattos Bertoldo, Juíza de Direito da 21ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP na forma da lei,
etc..Faz saber a FERNANDO MAFFEI DARDIS JUNIOR RG nº 8.586.785-8 e CPF nº 039.578.718-16 que
nos autos da ação Ordinária requerida por ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS AVANÇADOS
LTDA. EPP E OUTROS., por r. sentença de fls. 239/241 em 15/06/2015, foi julgada procedente a ação,
condenando o executada ao pagamento da importância de R$ 48.999,28 (Outubro/2015) a ser atualizada até
a data do efetivo pagamento, acrescida de juros, custas e honorários. Estando o réu em lugar ignorado, foi
deferida a INTIMAÇÃO por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o
pagamento a que foi condenados, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito (art. 475-J par.1º CPC).
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,26 de julho de 2016. 11 e 12/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO – Prazo 20 dias – Processo 0015268-71.2012.8.26.0003. O Rogério Aguiar Munhoz
Soares, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Fórum Regional do Jabaquara/Saúde, na forma da Lei, etc..., Faz
saber a IZAIAS ALVES DE OLIVEIRA, que DEPÓSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO METRÔ
LTDA, CNPJ/MF .... ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, sem a apresentação de Embargos, ora
em fase de execução. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a penhora de ativos financeiros,
assim sendo, procede-se a intimação via edital, para que em 15 (quinze) dias, a fluir após os 20 dias supra,
apresente IMPUGNAÇÃO sobre o ARRESTO dos valores a penhora, sob pena de não o fazendo, ser o Saldo
devedor acrescidos de multa de 10% e honorários sucumbências de 10% (Art. 523 parágrafo 1º e 3º do
NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer
impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, São Paulo, aos 22 de junho
de 2017. 11 e 12/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0103221-21.2008.8.26.0001A MMª. Juíza de
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Cecilia Monteiro
Frazão, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a requerida ELIANA DE CASTRO PEGORARI ME, CNPJ
05.985.503/0001-87, na pessoa de sua representante legal, que pelo presente edital, expedido nos autos da
ação de Depósito, que lhes move Banco do Brasil S/A, encontrando-se a requerida em local incerto e
ignorado, fica vossa senhoria citada por EDITAL, para no prazo de 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, entregar
os bens devidamente descritos na inicial, depositá-los em juízo ou consignar o equivalente em dinheiro, de forma
atualizada, ou querendo, no mesmo prazo, contestar a ação, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos
alegados. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 07/08/2017. 11 e 12/08

Edital de citação com prazo de 20 dias a Doutora Paula da Rocha e Silva Formoso, juíza
da 16ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo - SP, na forma da lei, etc. faz saber
pelo presente EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 20 (vinte) dias, passado nos autos da
ação Execução Por Título Extrajudicial nº 1051711-67.2013.8.26.0100, movida por Banco
Santander Brasil S/A em face de Vaska Indústria e Comércio De Metais Ltda. e Espólio
De José Luis San Martin Elexpe, que Vaska Indústria E Comércio De Metais Ltda., CNPJ
nº 48.146.633/0001-39 e Espólio De José Luis San Martins Elexpe, CPF nº 844.613.308-
34 se encontram em lugar incerto e não sabido, ficando ciente que ficam citados para que,
no prazo de 3 (três) dias, efetuem o pagamento da quantia de R$ 1.774.595,39 (um milhão,
setecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e nove
centavos), com a devida atualização, nos termos do art. 829 do NCPC, ou oponham
embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 915 e seguintes
do mesmo diploma legal, sob pena de penhora e avaliação de quantos bens bastem para
a integral satisfação do principal atualizado, juros, custas, além dos honorários
advocatícios, no percentual de 10%, nos termos do art. 827, NCPC, ciente de que, no caso
de pagamento integral no referido prazo, a verba honorária será reduzida pela metade,
nos termos do §1º do art. 827. Fica também advertido que, sem manifestação, será nomeado
curador especial. Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, o presente
edital será afixado no local de costume, na sede deste juízo da 16ª Vara Cível do Foro
Central Cível de São Paulo - SP, localizado na praça DR. João Mendes, s/n, centro, São
Paulo - SP, funcionando das 9 às 19 horas, e publicado na forma da lei. dado e passado
nesta cidade de São Paulo, em 20 de julho de 2017.          B 11 e 12/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030879-82.2014.8.26.0001
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de
São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
Associação Petras de Promoção e Defesa da Igreja Católica, CNPJ 14.524.145/0001-04,
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Apple Produções e Locações de
Equipamentos Ltda, alegando em síntese: Cobrança da quantia de R$ 79.400,00,
representada por 01 cheque, devolvido por divergência de assinatura, alínea bancaria n.
22, o débito é oriundo de pagamento de ato mercantil de promoção e produção do evento
Jornada Mundial da Juventude 2013. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de junho
de 2017.          B 11 e 12/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0259939-
09.2009.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II -
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Helena Campos Refosco, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) a Isabel Cristina Jovelli, CPF 079.076.858-50, que Colégio Sérgio
Buarque de Holanda Ltda., ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança
de R$ 10.249,99 (11/2009), referente ao débito do Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o “quantum” reclamado, acrescido
de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias,
a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo
supra, para oferecer embargos, facultando a executada nesse prazo, reconhecendo o
crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas
e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso
de revelia (art. 257 § - IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de janeiro de 2017.

 B 11 e 12/08
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Edital de Intimação – prazo: 20 dias – processo nº 1017207-33.2016.8.26.0002. O MM.
Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Dr. Carlos
Eduardo Prataviera, na forma da Lei (art. 513 § 2º NCPC), INTIMA Ricardo Henrique
Lopes Pinto, CPF: 313.492.538-98, para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, efetue
o pagamento da quantia de R$ 14.526,71 (março/2016), à Fundação São Paulo (PUC).
Estando o Executado em lugar ignorado, intima-se por edital para que no prazo de 15 dias
efetue o pagamento do débito atualizado nos termos da r. decisão (fls. 88), sob pena de
multa de 10% (art. 523 § 1º NCPC) ou apresente impugnação. Será o edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. 10 e 11/08.

Edital de Intimação – prazo: 20 dias – processo nº 1013204-42.2015.8.26.0011. O MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, Dr. Paulo Henrique
Ribeiro Garcia, na forma da Lei (art. 513 § 2º NCPC), INTIMA Melina Borges Rosa
Cavalcante, CPF: 715.544.321-20, para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, efetue o
pagamento da quantia de R$ 43.915,39 (dezembro/2015), à Fundação São Paulo (PUC).
Estando a Executada em lugar ignorado, intima-se por edital para que no prazo de 15 dias
efetue o pagamento do débito atualizado nos termos da r. sentença, sob pena de multa de
10% (art. 523 § 1º CPC) ou apresente impugnação. Será o edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. 10 e 11/08.

 FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 9ª VARA CÍVEL
Av. Nações Unidas, 22.939, Torre Brigadeiro - 7º Andar, Vila Almeida - CEP

04795-100 - Fone: (11) 5541-8184 - São Paulo-SP - E-mail:  upj9a14cv@tjsp.jus.br

- EDITAL de  C ITAÇÃO. Prazo de 20  d ias . Processo n º  1058731-
44.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). HERTHA HELENA ROLLEMBERG
PADILHA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NORMAN MICHAEL
FRANZ CPF 010.404.458-61, RG 5.816.081, que INSTITUTO DAS IRMÃS DA
SANTA CRUZ lhe move ação MONITÓRIA para cobrança do débito de R$40.097,12
(dez/2015) a ser atualizado e acrescido das cominações legais e contratuais,
referente a serviços educacionais prestados conforme contrato sem força
executiva. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL
para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGUE o DÉBITO
(isenta de custas e honorários) ou OFEREÇA EMBARGOS, sob pena de constituir-
se de pleno direito o TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, presumindo-se verdadeiros
os fatos alegados e ciente de que no silêncio 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 31 de julho de 2017.

11  e  12/08

28ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP - EDITAL de
CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1010915-82.2014.8.26.0008. A Dra. DANIELA
PAZZETO MENEGHINE CONCEIÇÃO, MMª Juíza de Direito da 39ª Vara Cível do
Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei.
FAZ SABER à YOSHIMURA ARQUITETURA LTDA. (CNPJ 08.584.594/0001-37),
na pessoa de seu sócio e administrador CLÁUDIO CALOU YOSHIMURA (CPF
172.985.538-52; RG 19.385.486-7), que GRUPO TENSOR EQUIPAMENTOS S.A.
lhes move ação de PROCEDIMENTO COMUM (agosto/2014) visando a condena-
ção no pagamento de R$34.733,00 referente a aluguéis vencidos; no ressarci-
mento dos prejuízos (danos emergentes) no montante de R$466.355,77; lucros
cessantes (R$233,90 por dia, desde o fim da cobrança da última locação, ou
seja, 17 de abril de 2014), tudo corrigido monetariamente com a aplicação da
multa contratual, incidência de juros moratórios, além de custas e honorários
advocatícios., alegando que os réus descumpriram as obrigações decorrentes
do contrato de locação firmado 04.07.2013. Estando os réus em lugar ignorado,
foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, CONTESTEM o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros
os fatos alegados e cientes de que no silêncio será nomeado Curador Especi-
al. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.

11 e  12/08
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Balanço Patrimonial/ATIVO  31.12.2016 31.12.2015

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa .................... 784.493,14 713.325,18

Contas a Receber ......................................... 27.561,08 25.117,39

Impostos a Recuperar .................................. - -

Mercadorias.................................................. 263.874,27 263.874,27

Seguros à vencer .......................................... 1.675,40 1.858,13

Ativo não Circulante: Imobilizado .......... 2.366.550,93 2.366.550,93

Depreciações Acumuladas ......................... (68.138,66) (71.411,50)

Total do Ativo ............................................. 3.376.016,16 3.299.314,40

Balanço Patrimonial/PASSIVO  31.12.2016 31.12.2015

Passivo Circulante

Impostos e Contribuições a Pagar .............. 8.699,41 10.731,25

Contas a Pagar Diversas ............................. 5.136,03 5.033,73

Patrimônio Líquido

Capital Social (Integralizado)....................... 2.560.000,00 2.560.000,00

Reavaliação de Ativos ................................. 12.100,00 12.100,00

Reserva Legal ............................................... 121.153,27 116.848,75

Lucros Acumulados ...................................... 668.927,45 594.600,67

Total do Passivo ........................................ 3.376.016,16 3.299.314,40

Companhia Santa Sophia - CNPJ nº 01.873.136/0001-79
Demonstrações fi ndas em 2016 e 2015

A Diretoria                                                                                                                Oswaldo Caciello -Técnico em Contabilidade TC CRC: 1SP059147/O-5

Demonstração do Resultado do Exercício  31.12.2016 31.12.2015
Receita Operacional Bruta ............................ 201.200,00 307.699,58
( - ) Impostos sobre Receita Operacional ............ (7.304,31) (11.791,04)
( = ) Receita Operacional Líquida................. 193.895,69 295.908,54
( - ) Custos Operacionais ....................................... (113.948,58) (83.893,69)
( = ) Lucro Operacional Bruto ........................ 79.947,11 212.014,85
( - ) Despesas Operacionais .................................. (34.301,07) (31.169,80)
( + ) Outras Receitas Operacionais ...................... 76.226,56 69.212,60
( = ) Lucro Operacional Líquido ..................... 121.872,60 250.057,65
( - ) Contribuição Social sobre Lucro .................... 12.266,99 15.247,46
( = ) Resultado antes do Imposto Renda ..... 109.605,61 234.810,19
( - ) Imposto de Renda ........................................... 20.506,31 26.240,38
( = ) Resultado Líquido do Exercício............ 89.099,30 208.569,81

Avante.Com.Vc Soluções e Participações S.A. - CNPJ/MF nº 15.562.467/0001-00 - NIRE nº 35.300.451.520
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 22 de junho de 2017

Aos 22/06/17, às 14:30hs, na sede. Convocação e presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Bernardo dos Guimarães Bonjean; 
Secretário: Renan Veronesi Compagnoli. Demonstrações Financeiras: as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/16 foram publicadas no DOESP e no Jornal O Dia, em 28/04/17, às fls. 161 e 13, respectivamente. 
Deliberações: (i) em Assembleia Geral Ordinária: (a) aprovaram, integralmente o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/16; (b) aprovaram a destinação do prejuízo do exercício social encerrado em 
31/12/16, para a conta de prejuízos acumulados; (c) consignaram e aceitaram a renúncia do Bernardo Dantas Rodenburg, RG nº 
39.465.201 SSP-BA, CPF/MF nº 091.330.997-40, do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; (d) tendo em vista o 
término do mandato dos membros do Conselho de Administração, aprovaram a reeleição como membros do Conselho de Administração 
para um mandato de 1 ano a contar desta data, podendo ser prorrogado até a assembleia geral ordinária de 2018, dos Srs. (i) Bernardo dos 
Guimarães Bonjean, RG nº 56.587.982-0 SSP/SP, CPF/MF nº 072.070.557-65, que ocupará o cargo de Presidente do Conselho de 
Administração; (ii) Rodolfo Fróes da Fonseca Almeida e Silva, RG nº 44.020.85-7 SSP/RJ, CPF/MF nº 690.401.767-87; (iii) Gilberto 
Ribeiro de Oliveira Filho, RG nº 43.668.833-5 SSP/SP, CPF/MF nº 349.026.628-50; (iv) Raphael Oscar Klein, RG nº 22.900.668-1 SSP/
SP, CPF/MF nº 218.137.128-83; (v) Ivo Luiz de Sá Freire Vieitas Jr., RG nº 56.741.646-X SSP/SP, CPF/MF nº 789.938.907-06; e (vi) José 
Tadeu da Silva, RG nº 12.753.576-7 SSP/SP, CPF/MF nº 845.992.438-68; (e) aprovaram a remuneração global dos membros do Conselho 
de Administração e dos membros da Diretoria para o exercício social de 2017, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). 
(ii) em Assembleia Geral Extraordinária: (a) aprovaram a reforma integral do Estatuto Social da Companhia para, entre outros ajustes: (i) 
aumentar o capital autorizado da Companhia, para fazer constar que, independentemente de reforma estatutária, a Companhia está 
autorizada a aumentar o capital social, por deliberação do Conselho de Administração, mediante emissão de até 511.641 (quinhentas e onze 
mil, seiscentas e quarenta e uma) Ações Preferenciais Classe B, nominativas e sem valor nominal, sendo: (i) 357.305 Ações Preferenciais 
Classe B destinadas à subscrição dos Investimentos a serem realizados pela Vector Tecnologia e Serviços Ltda. (“Investimentos Vector”), 
conforme previstos no Contrato de Investimento, Subscrição e Compra e Venda de Ações da Companhia celebrado em 12/07/16, conforme 
aditado; (ii) 25.430 (vinte e cinco mil, quatrocentas e trinta) Ações Preferenciais Classe B destinadas à conversão em Ações Preferenciais 
Classe B das debêntures emitidas pela Companhia em favor da Vox Impact Investing I Fundo de Investimento em Participações 
(“Debêntures Vox”), nos termos do Instrumento Particular de Escritura de Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária, em Duas Séries, da Primeira Emissão da Companhia celebrada em 9/05/17; e (iii) 128.906 Ações Preferenciais Classe 
B destinadas à conversão em Ações Preferenciais Classe B das debêntures a serem emitidas pela Companhia em favor da Gentera, S.A.B. 
de C.V. (“Debêntures Gentera”), nos termos aprovados na presente Assembleia e nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 
Segunda Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações Preferenciais Classe B, do Tipo Sem Garantia, de Série Única da 
Companhia celebrada em 22/06/17. Os demais acionistas da Companhia renunciam expressamente aos seus respectivos direitos de 
preferência na subscrição das ações objeto dos Investimentos Vector, ficando ressalvado que não haverá direito de preferência dos acionistas 
na conversão das Debêntures Vox e na conversão das Debêntures Gentera, tendo em vista que os acionistas já renunciaram aos seus 
respectivos direitos de subscrição na emissão das Debêntures Vox e na emissão das Debêntures Gentera, conforme previsto no artigo 171, 
parágrafo 3º da Lei 6.404/76; (ii) atribuir direitos às ações preferenciais da Companhia, estabelecendo que as Ações Preferenciais Classe A 
e as Ações Preferenciais Classe B terão prioridade no reembolso do capital e (iii) incluir no objeto social as atividades de prestação de serviços 
de distribuição e representação de seguros, de acordo com a regulamentação aplicável; (b) aprovaram a reforma e adoção de um novo 
Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar em seu inteiro teor com a redação constante do Anexo I da presente Ata. (c) aprovaram 
a 2ª emissão privada de debêntures conversíveis em ações, do tipo sem garantia, de série única pela Companhia (“Debêntures”), para 
distribuição privada no Brasil, no valor total de R$ 19.008.478,76 (“2ª Emissão”), com as seguintes características principais: (1) Valor Total da 
Emissão: R$ 19.008.478,76 (“Preço de Subscrição”), em série única; (2) Quantidade: 128.906 Debêntures, com valor nominal de R$ 147,46 
cada (“Valor Nominal Unitário”); (3) Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures vencem em 13 meses a contar de 22 de junho de 2017; (4) 
Atualização do Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário não será atualizado; (5) Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário das 
Debêntures incidirão uma taxa fixa anual de juros de 10% (dez por cento); (6) Pagamento da Remuneração: A Remuneração das Debêntures 
será paga na Data de Vencimento das Debêntures, conforme previsto na Escritura; (7) Resgate Antecipado e Amortização Antecipada. As 
Debêntures não estarão sujeitas ao resgate antecipado total ou parcial, tampouco à amortização antecipada; (8) Integralização: O Preço de 
Subscrição será pago à vista, em moeda corrente nacional, por meio de depósito na conta bancária de titularidade da Companhia, no prazo 
de 2 dias úteis contados do registro desta Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia perante a Junta Comercial do 
Estado de São Paulo; e (9) Conversão das Debêntures: Cada Debênture poderá ser convertida em 1 (uma) Ação Preferencial Classe B de 
emissão da Companhia, nos termos do Artigo 57 da Lei das Sociedades por Ações ou, caso a Companhia decida extinguir as Ações 
Preferenciais Classe B, cada Debênture poderá ser convertida em 1 (uma) Ação Ordinária de emissão da Companhia. Para os efeitos da 
conversão, cada Ação Preferencial Classe B terá o preço fixo unitário de R$ 147,46 (cento e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos). 
(d) autorizaram a prática pela Diretoria da Companhia de todos os atos, providências e medidas necessárias à formalização e efetivação da 
2ª Emissão, bem como a assinatura de todos e quaisquer instrumentos relacionados à 2ª Emissão, incluindo a Escritura da Segunda Emissão 
Privada de Debêntures; e (e) consignaram que (i) os acionistas representando 100% do capital social da Companhia manifestaram, 
expressamente e em caráter irrevogável, a renúncia ao seu direito de preferência para a subscrição das Debêntures de emissão da 
Companhia ora aprovadas nos termos do artigo 171 da Lei nº 6.404/76; e (ii) os acionistas expressamente renunciaram ao exercício do direito 
de preferência e o de venda conjunta, conforme previstos no Acordo de Acionistas da Companhia, na transferência, ocorrida nesta data, de 
(A) 12.373 Ações Ordinárias detidas pelo acionista Bernardo dos Guimarães Bonjean para o acionista Rodolfo Fróes da Fonseca 
Almeida e Silva; e (B) 01 Ação Ordinária detida pelo acionista Bernardo dos Guimarães Bonjean para Gentera, S.A.B. de C.V. 
Documentos Arquivados na Sede da Companhia: publicações das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado 
em 31/12/16. Termo de Renúncia do conselheiro. Nada mais. São Paulo, 22/06/17. Estatuto Social - Capital Autorizado: até 511.641 Ações 
Preferenciais - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto Social e Duração Artigo 1º - A Avante.Com.Vc Soluções e Participações S.A. 
(“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, regendo-se por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em 
especial pela Lei nº 6.404/76 (“LSA”). § Único - A Companhia também poderá operar sob o nome fantasia “AVANTE.COM”. Artigo 2º - A 
Companhia tem sede e foro em SP/SP, na Avenida Nove de Julho, 4939, conjuntos 91, 92 e 93, Torre Europa, Condomínio Escritórios Europa, 
Jardim Paulista, e poderá, por meio de decisão da Diretoria, abrir, manter e extinguir filiais, sucursais, depósitos, escritórios e armazéns em 
qualquer parte do território nacional e no exterior, observadas as formalidades legais. § Único - A Companhia mantém duas filiais, que 
exercem as mesmas atividades constantes do objeto social da Companhia, nos seguintes endereços: (i) Rua Manoel Antônio Pinto, 382 
(esquina com a Rua Ernest Renan), Paraisópolis/SP (NIRE 35.904.928.402 e CNPJ/MF sob o nº 15.562.467/0002-83); e (ii) Avenida 
Agamenon Magalhães, 444, 1º andar, sala 126, Bairro Maurício de Nassau, cidade de Caruaru, Estado do Pernambuco (NIRE 26.900.695.121 
e CNPJ/MF sob o nº 15.562.467/0004-45). Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social (A) a atividade de correspondente bancário, 
podendo atuar como agente intermediário entre, de um lado os bancos e instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil e, 
do outro lado clientes interessados em empréstimos, financiamentos, crédito pessoal e serviços bancários, compreendendo os serviços de: 
(i) apresentação de propostas de abertura de contas de depósitos à vista, a prazo ou poupança; (ii) recebimento e pagamento de faturas, 
aplicação e resgates em fundos de investimentos; (iii) realização de ordens de pagamento; (iv) pedido de empréstimos e financiamentos; (v) 
análise de crédito e cadastro; (vi) terceirização de serviços de cobranças; (vii) envio de pedidos de cartões de créditos; e (viii) atuação no 
processamento de dados, e ainda (B) a prestação de serviços de (i) comercialização de cotas de consórcio de terceiros; e (ii) distribuição e 
representação de seguros, de acordo com a regulamentação aplicável. § 1º - O exercício das atividades relacionadas ao objeto social da 
Companhia deverá considerar: (i) os interesses de curto e longo prazo da Companhia e de seus acionistas; e (ii) os efeitos econômicos, 
sociais, ambientais, e jurídicos de curto e longo prazo das operações da Companhia em relação aos empregados ativos e aposentados, 
fornecedores, consumidores e demais credores da Companhia, como também em relação à comunidade em que ela atua local e 
globalmente. § 2º - A Companhia poderá participar do capital de outras sociedades como sócia ou acionista. Artigo 4º - A Companhia terá 
duração por tempo indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 5º - O capital social é de R$ 4.271.717,05, totalmente 
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 1.389.001 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 545.392 Ações 
Ordinárias, 47.627 Ações Preferenciais Classe A e 795.982 Ações Preferenciais Classe B. § 1º - As ações são indivisíveis perante a 
Companhia, que não reconhecerá mais que um proprietário para cada unidade. § 2º - A propriedade das ações será comprovada pela devida 
inscrição do nome do titular no livro de Registro de Ações Nominativas. § 3º - Cada Ação Ordinária e cada Ação Preferencial Classe B dará a 
seu titular direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Os detentores das Ações Preferenciais Classe A não terão direito a 
voto nas deliberações das Assembleias Gerais. § 4º - As Ações Preferenciais Classe A e Classe B terão prioridade no reembolso de capital. 
§ 5º - Os detentores das Ações Preferenciais Classe B têm o direito de: (i) converter suas Ações Preferenciais Classe B em Ações Ordinárias 
a qualquer tempo, na proporção de 1 Ação Preferencial Classe B para 1 Ação Ordinária; (ii) em caso de conversão das Ações Preferenciais 
da Classe B, as Ações Ordinárias resultantes da conversão conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e vantagens atribuídos às demais 
Ações Ordinárias. § 6º - Independentemente de reforma estatutária ou aprovação pela assembleia geral, a Companhia está autorizada a, por 
deliberação do Conselho de Administração, aumentar o capital social da Companhia mediante emissão de até 511.641 Ações Preferenciais 
Classe B, nominativas e sem valor nominal, sendo que (i) 357.305 Ações Preferenciais Classe B somente poderão ser emitidas em 
cumprimento ao disposto no Acordo de Investimento assinado pela Companhia e outros em 12 de julho de 2016, já tendo os acionistas 
renunciado ao exercício de preferência na subscrição de tais ações, em Assembleia Geral realizada em 22/06/17; (ii) 25.430 Ações 
Preferenciais Classe B somente serão emitidas em decorrência da conversão da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia; e (iii) 128.906 
Ações Preferenciais Classe B somente serão emitidas em decorrência da conversão da 2ª Emissão de Debêntures da Companhia. O 
Conselho de Administração aprovará condições da emissão, inclusive preço e prazo de integralização das ações. Artigo 6º - As ações da 
Companhia não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas, penhoradas, gravadas ou dadas em usufruto, total ou parcialmente, a 
qualquer título, exceto mediante autorização da integralidade dos acionistas. As ações da Companhia não são passíveis de garantir qualquer 
obrigação pessoal dos acionistas. Fica ainda vedada a emissão de partes beneficiárias. Capítulo III - Acordos de Acionistas - Artigo 7º - Os 
Acordos de Acionistas, devidamente arquivados na sede da Companhia, que disciplinem a compra e venda de ações, o direito de preferência 
na sua compra ou o exercício do direito de voto e do poder de controle, serão sempre observados pela Companhia, nos termos do artigo 118 
da LSA. § Único - Os administradores da Companhia zelarão pela observância desses acordos e o presidente da Assembleia Geral ou o 
Presidente do Conselho de Administração não poderão computar o voto proferido pelo acionista em contrariedade com os termos de tais 
acordos. Capítulo IV - Assembleia Geral - Artigo 8º - A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da Companhia e tem poderes para decidir 
todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. A 
Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, para deliberar 
sobre as matérias constantes do artigo 132 da LSA e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. § Único - A 
Assembleia Geral será convocada com pelo menos 15 dias de antecedência, pelo Conselho de Administração ou por qualquer acionista 
representando, no mínimo, 5% do capital social votante da Companhia. Artigo 9º - A Assembleia será instalada, em primeira e segunda 
convocação, por acionistas representando pelo menos a maioria do capital social votante da Companhia. A Assembleia será presidida pelo 
Presidente do Conselho de Administração, ou, se ausente, por qualquer acionista presente, que procederá à eleição da mesa, composta do 
presidente e um secretário, também escolhido dentre os presentes, quer sejam acionistas ou não. Artigo 10 - Além das demais atribuições 
previstas em lei, compete privativamente à Assembleia Geral: (i) reformar o Estatuto Social; (ii) deliberar sobre proposta de distribuição de 
dividendos ou de pagamento de juros sobre o capital; (iii) deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua 
dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; (iv) eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do 
Conselho de Administração; (v) fixar a remuneração, global ou individual, dos membros da administração da Companhia, observado o 
disposto no Acordo de Acionistas, arquivado na sede da Companhia; (vi) tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre 
as demonstrações financeiras por eles apresentadas; (vii) deliberar sobre a emissão de quaisquer valores mobiliários no Brasil ou no exterior; 
(viii) deliberar sobre a criação de novas classes de ações preferenciais ou aumento de classes existentes, sem guardar proporção com as 
demais espécies e classes; e (ix) deliberar sobre alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou 
mais classes de ações preferenciais. Artigo 11 - Ressalvados os casos previstos na LSA, neste Estatuto Social, ou no Acordo de Acionistas, 
devidamente arquivado na sede da Companhia, as decisões deverão ser aprovadas mediante o voto afirmativo dos acionistas representando 
a maioria simples de ações com direito a voto presentes à assembleia (cinquenta por cento das ações com direito a voto presentes, mais uma 
ação com direito a voto). Artigo 12 - A aprovação das matérias abaixo relacionadas dependerão do voto favorável de, no mínimo, (i) 60% das 
Ações com direito a voto, assim como (ii) da maioria das Ações Preferenciais Classe B, observado o Acordo de Acionistas, arquivado na sede 
da Companhia, sob pena de nulidade de tal deliberação: (i) implemento de qualquer evento de liquidação e cessação do estado de liquidação 
da Companhia; (ii) compra de ou negociação com quaisquer ações pela Companhia, bem como o resgate ou amortização de ações; (iii) 
negociação e realização de qualquer operação de fusão, cisão, incorporação, consolidação, venda total ou parcial de ativos, ou qualquer outra 
forma de reorganização da Companhia, que promova alterações em sua estrutura de controle; (iv) alteração do Estatuto Social da Companhia 
que modifique o objeto social, a forma de distribuição de dividendos, a criação de ações preferenciais, a composição da administração, a forma 
de representação da Companhia ou que afete negativamente quaisquer direitos, poderes ou prerrogativas das ações preferenciais existentes, 

alteração da estrutura de tomada de decisões da Companhia, competências da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e/ou da 
Diretoria ou as matérias cuja aprovação dependa de quorum qualificado para sua aprovação; (v) emissão de ações ou valores mobiliários que 
possuam quaisquer direitos ou privilégios iguais ou mais vantajosos do que os conferidos às Ações Preferenciais Classe B; (vi) distribuição de 
dividendos acima do dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto Social; (vii) transferência ou licenciamento dos direitos de propriedade 
intelectual da Companhia; (viii) requerimento de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial; (ix) transformação da Companhia em outro 
tipo jurídico; e (x) alteração ou exclusão de quaisquer das matérias listadas acima. Capítulo V - Administração da Companhia - Artigo 13 
- A Companhia será administrada por uma Diretoria e por um Conselho de Administração. § 1º - Os Diretores e Conselheiros, no exercício de 
suas funções, deverão envidar seus melhores esforços a fim de que a Companhia alcance e desenvolva seu objetivo social, assim como para 
cumprir seus deveres e obrigações perante os acionistas, funcionários e sociedade do local no qual opera, cujos direitos e interesses devem 
ser respeitados. § 2º - No desempenho de suas funções, os administradores da Companhia deverão considerar o melhor interesse da 
Companhia, incluindo os interesses de, as expectativas de e os efeitos de curto e longo prazo de seus atos sobre os seguintes atores 
relacionados à Companhia: (i) os acionistas; (ii) os empregados ativos e aposentados; (iii) os fornecedores, consumidores e demais credores; 
e (iv) a comunidade e o meio ambiente local e global. Conselho de Administração - Artigo 14 - O Conselho de Administração da 
Companhia será composto por até 7 membros, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, respeitando as 
disposições do Acordo de Acionistas, arquivado na sede da Companhia. § 1º - Os Conselheiros serão eleitos para mandato unificado de 1 
ano, sendo permitida a sua reeleição. Caso terminado o prazo de gestão para o qual foram eleitos, os Conselheiros continuarão no exercício 
de seus cargos até a designação e posse dos respectivos substitutos. O Presidente do Conselho de Administração será escolhido e eleito 
pela Assembleia Geral, observadas as disposições do Acordo de Acionistas. § 2º - A remuneração dos membros do Conselho de 
Administração, incluindo benefícios de qualquer natureza, se e quando existente, será definida, anualmente, pela Assembleia Geral, 
considerando suas responsabilidades, tempo despendido em suas funções, sua competência profissional, sua reputação e seu valor de 
mercado. § 3º - Os Conselheiros serão investidos em seus cargos mediante a assinatura dos Termos de Posse nos livros da Companhia, 
neles declarando as informações exigidas pela LSA. Artigo 15 - O Conselho de Administração reunir-se-á por convocação de qualquer dos 
seus membros, sempre que necessário for, mediante correspondência encaminhada a todos os membros, com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias. As cópias das atas de reunião da Diretoria deverão ser submetidas à Assembleia Geral. § 1º - As reuniões do Conselho somente 
serão instaladas com a presença da maioria dos seus membros e deverão ser registradas em atas e transcritas no livro próprio, o qual será 
assinado por todos os membros presentes. Exceto pelo disposto no § Único do Artigo 16 deste Estatuto, as deliberações serão tomadas por 
maioria. Em caso de impasse, a Diretoria deverá submeter referida(s) matéria(s) à Assembleia Geral. § 2º Os membros do Conselho de 
Administração poderão participar remotamente das reuniões do Conselho de Administração por teleconferência ou videoconferência. O 
membro do Conselho de Administração que participar remotamente: (a) será considerado como presente à reunião; (b) deverá manifestar seu 
voto por escrito, mediante correspondência encaminhada ao presidente da mesa da respectiva reunião, antes ou durante a reunião, por fax 
ou correio eletrônico; (c) o voto encaminhado nos termos da letra (b) será considerado válido para todos os efeitos legais e fará parte integrante 
da Ata da respectiva reunião. § 3º Ao final da reunião, será lavrada a respectiva ata com o resumo das deliberações tomadas, que será 
assinada pelos conselheiros presentes fisicamente à reunião, devendo uma cópia do voto apresentado pelo conselheiro que participar 
remotamente da reunião ser anexada à referida ata e arquivado na sede social. Artigo 16 - As seguintes matérias são de competência do 
Conselho de Administração: (i) Fixar a orientação geral dos negócios da companhia; (ii) Eleger e destituir os Diretores da companhia e fixar-
lhes as atribuições; (iii) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e registros da Companhia, solicitar informações 
sobre contratos celebrados ou em via de celebração; (iv) Convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente; (v) Manifestar-se sobre o 
relatório da administração e as contas da Diretoria; (vi) Escolher e destituir os auditores independentes, se houver; (vii) Aprovar a realização 
de quaisquer despesas fora do orçamento anual ou do plano de negócios da Companhia que superem, no mesmo exercício social, o valor 
de R$ 2.000.000,00; e (viii) Deliberar sobre matérias que não são expressamente atribuídas aos acionistas ou à diretoria da Companhia pela 
LSA ou por este Estatuto Social. § Único - Sem prejuízo do disposto anteriormente, as seguintes matérias deverão ser aprovadas em reunião 
do Conselho de Administração mediante o voto favorável de, pelo menos, 5 membros: (i) aprovação do orçamento anual ou plano de negócios 
da Companhia (ou de sociedades de cujo capital a Companhia participe); (ii) aprovação de quaisquer despesas fora do orçamento anual da 
Companhia (ou de sociedades de cujo capital a Companhia participe) que superem individualmente ou em conjunto, por exercício social, o 
valor de R$ 300.000,00 ou 10% da receita bruta anual do exercício imediatamente anterior, o que for maior; (iii) contratação pela Companhia 
(ou de sociedades de cujo capital a Companhia participe) de administradores, empregados ou prestadores de serviços, a qualquer título, com 
remuneração, individual ou em conjunto, bruta fixa superior a R$ 240.000,00 por exercício social ou 10% da folha salarial prevista no respectivo 
orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração, o que for maior, e desde que não previstas no orçamento anual da Companhia 
(ou, conforme o caso, de sociedades de cujo capital a Companhia participe); (iv) alteração da remuneração dos Diretores ou empregados da 
Companhia com remuneração individual bruta fixa anual superior a R$ 150.000,00, que represente uma variação igual ou superior a 30% 
sobre a remuneração anual vigente; (v) participação da Companhia em outras sociedades; e (vi) aprovação de qualquer contrato com partes 
relacionadas que exceder, em uma ou várias transações durante o mesmo exercício fiscal, R$ 1.000.000,00. Diretoria - Artigo 17 - A Diretoria 
será composta por, no mínimo, 2 Diretores, pessoas físicas, acionistas ou não, residentes no país, com mandato de 2 anos, admitida a 
reeleição, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro e os demais sem designação específica, respeitadas as regras do Acordo de 
Acionistas, arquivado na sede da Companhia. Artigo 18 - Observado o disposto neste Estatuto Social e no Acordo de Acionistas, arquivado 
na sede da Companhia, compete à Diretoria, entre outras atividades: (i) implementar os planos e programas aprovados pela Assembleia Geral 
e pelo Conselho de Administração. (ii) submeter à Assembleia Geral qualquer proposta de alteração do Estatuto Social; (iii) fixar a orientação 
de voto do representante da Companhia nas Assembleias Gerais ou especiais das sociedades em que a Companhia participe no capital 
social, bem como aprovar previamente qualquer alteração contratual das sociedades de que a Companhia seja sócia; (iv) aprovar e submeter 
à Assembleia Geral as demonstrações financeiras e o relatório da administração da Companhia, neles incluídas as demonstrações 
consolidadas; e (v) deliberar sobre outros assuntos julgados como de competência coletiva da Diretoria, ou a ela atribuídos, pela Assembleia 
Geral ou pelo Conselho de Administração. Artigo 19 - A Diretoria reunir-se-á por convocação de qualquer dos Diretores, sempre que 
necessário for, a qual deverá ser feita com antecedência mínima de 5 dias. As cópias das atas de reunião da Diretoria deverão ser submetidas 
à Assembleia Geral. § Único - As reuniões da Diretoria somente serão instaladas com a presença de todos os seus membros em exercício, 
e as deliberações somente serão tomadas por unanimidade e deverão ser registradas em atas e transcritas no livro próprio, o qual será 
assinado pelos Diretores. Em caso de impasse, a Diretoria deverá submeter referida(s) matéria(s) à Assembleia Geral. Artigo 20 - A 
representação da Companhia e a prática de atos necessários ao seu funcionamento regular competirão sempre a: (i) 2 (dois) Diretores em 
conjunto; ou (ii) 1 Diretor em conjunto com 1 procurador com poderes especiais. § Único - A Diretoria, nos limites de suas atribuições e 
poderes, poderá constituir procuradores em nome da Companhia, especificando, nos respectivos instrumentos, todos os poderes que serão 
atribuídos aos mesmos, cujo prazo de duração não poderá ser superior a 1 ano, excluídas do limite de duração apenas as procurações ad 
judicia. Artigo 21 - São expressamente vedados, sendo nulos de pleno direito e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer 
Diretor ou procurador que a envolvam em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais. Artigo 22 - Os 
Diretores serão investidos em seus cargos mediante a assinatura dos Termos de Posse nos livros da Companhia, neles declarando as 
informações exigidas pela LSA. § 1º - Terminado o prazo de gestão para o qual foram eleitos, os Diretores continuarão no exercício de seus 
cargos até designação e posse dos respectivos substitutos. § 2º - Os Diretores poderão ser destituídos a qualquer tempo de suas funções por 
deliberação do Conselho de Administração, ressalvado o disposto no Acordo de Acionistas acerca do cargo de Diretor Presidente da 
Companhia. Artigo 23 - A remuneração dos membros da Diretoria, incluindo benefícios de qualquer natureza, será definida, anualmente, pela 
Assembleia Geral, sendo a distribuição dos valor global anual aprovada pela Assembleia feita pelo Conselho de Administração, considerando 
suas responsabilidades, tempo despendido em suas funções, a competência profissional, sua reputação e seu valor de mercado. Artigo 24 
- Em caso de vacância ou impedimento definitivo verificado em qualquer dos cargos da Diretoria, os Diretores remanescentes continuarão 
administrando a Companhia na forma prevista neste Estatuto Social, até a designação e posse do(s) Diretor(es) substituto(s), que ocorrerá 
por meio de deliberação em reunião do Conselho de Administração, quando eleito, ou em Assembleia Geral, a ser realizada no prazo de 15 
dias após a ocorrência da vacância ou impedimento definitivo. O Diretor substituto deverá cumprir o restante do mandato do Diretor substituído. 
Capítulo VI - Conselho Fiscal - Artigo 25 - A Companhia possuirá um Conselho Fiscal não permanente que, quando instalado, será 
constituído por 3 membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. § 1º - A instalação do Conselho Fiscal deverá 
ser deliberada pela Assembleia Geral. § 2º - Quando no exercício de suas funções, os membros efetivos do Conselho Fiscal terão direito a 
remuneração que for fixada pela Assembleia Geral, observados os limites legais. Capítulo VII - Exercício Social e Distribuição de 
Dividendos - Artigo 26 - O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 1º de janeiro e terminando em 31 de dezembro de cada 
ano. Artigo 27 - Ao final de cada exercício social, deverá ser realizada uma auditoria anual das demonstrações financeiras da Companhia, 
obrigatoriamente, por um auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Nos termos do Acordo de Acionistas, 
arquivado na sede da Companhia, a Companhia deverá ser submetida ainda a uma avaliação de impacto social periódica executada pelo 
GIIRS (Global Impact Investing Rating System) e/ou outro sistema métrico. § Único - A Diretoria poderá elaborar balanços sociais semestrais, 
ou bimestrais, ou relativos a períodos menores, conforme as disposições legais aplicáveis. Artigo 28 - Do resultado do exercício serão 
deduzidos, antes de qualquer participação: os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. Será obrigatória a absorção das 
perdas do exercício social pelos lucros acumulados, pela reserva de lucros e pela reserva legal, nesta ordem. Artigo 29 - Do lucro líquido 
apurado no exercício social será deduzida a parcela de 5% para a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital social. 
Os acionistas têm direito a um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício nos termos do artigo 202 da LSA. O saldo remanescente, 
depois de atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral, observadas as disposições do presente 
Estatuto Social, do Acordo de Acionistas, arquivado na sede da Companhia, e da legislação aplicável. Artigo 30 - Os dividendos serão pagos 
aos acionistas no prazo máximo de 60 dias, a partir da data na qual sua distribuição for autorizada, exceto caso disposto de outra forma pelos 
acionistas em Assembleia Geral. § Único - Os dividendos atribuídos aos acionistas que não sejam reclamados dentro de 3 anos contados da 
publicação do ato que autorizou sua distribuição prescreverão em favor da Companhia. Artigo 31 - A Companhia poderá, a qualquer tempo, 
levantar balanços em cumprimento a requisitos legais ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos 
intermediários ou antecipados, que, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, acima referido. Capítulo VIII 
- Dissolução e Liquidação da Companhia - Artigo 32 - A Companhia entrará em dissolução e liquidação nos casos e pelo modo previsto 
na LSA, ou, de acordo com o que determinar a Assembleia Geral. § 1º - Sendo a dissolução e liquidação fixada em Assembleia Geral, esta 
deverá eleger e nomear o liquidante, assim como as disposições legais aplicáveis a serem observadas. § 2º - Caso ainda não esteja instalado 
o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral o elegerá e fixar-lhe-á a remuneração no período de liquidação. Capítulo IX - Disposições Gerais - 
Artigo 33 - Os casos omissos no presente Estatuto Social serão regidos pelas disposições da LSA e legislação vigente aplicável. Artigo 34 
- A Companhia manterá em sua sede cópias dos contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas ou planos de opções 
de aquisição de ações, acordos de aquisição de ações ou de outros títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia, e disponibilizará 
tais cópias aos acionistas que as requererem. Artigo 35 - A Companhia assume o compromisso formal de, no caso de obtenção de registro 
de companhia aberta categoria A, aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão 
organizado que assegure, no mínimo, níveis diferenciados de práticas de governança corporativa previstos no artigo 8º da Instrução da CVM 
nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada. Artigo 36 - Observadas as disposições do Acordo de Acionistas, arquivado na sede da 
Companhia, as divergências envolvendo os acionistas e a Companhia, decorrentes do presente Estatuto Social, deverão ser solucionadas 
por arbitragem, de acordo com as regras de arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, vigentes na data na qual o pedido de 
arbitragem for apresentado, e a decisão dos árbitros poderá ser submetida a qualquer juízo competente. Caso as regras escolhidas sejam 
silentes, deverão ser complementadas pelas normas processuais brasileiras, nomeadamente, as previsões relevantes da Lei Federal 9.307, 
de 23 de setembro de 1996, e do Código de Processo Civil Brasileiro. § 1º - O tribunal arbitral deverá ser constituído por 3 árbitros, dos quais 
1 será indicado pelo demandante, 1 (um) pelo demandado, e um terceiro, que será o presidente, será escolhido pelos dois árbitros indicados 
pelas partes. As Partes poderão indicar livremente seus árbitros, independentemente de fazerem parte de lista de árbitros da Câmara, 
observado o disposto no regulamento da Câmara em relação ao procedimento de tal indicação. Caso os árbitros indicados pelas partes não 
possam designar o terceiro árbitro, o terceiro árbitro será indicado dentro do período subsequente de 10 dias pelo presidente da Câmara de 
Comércio Brasil-Canadá. § 2º - O local da arbitragem será a cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. O idioma da arbitragem será 
o português. A decisão dos árbitros será final e vinculante. As custas e as despesas decorrentes do procedimento de arbitragem serão 
suportadas pela parte vencida. Os acionistas renunciam a qualquer direito de recorrer, na medida em que este direito possa ser renunciado. 
§ 3º - Cada acionista reserva-se o direito de buscar assistência judicial: (i) para compelir a arbitragem; (ii) para obter medidas incidentais ou 
protetivas de direitos, anteriormente à instituição da arbitragem, e qualquer ação nesse sentido não poderá ser interpretada como renúncia 
ao procedimento arbitral pelos acionistas; (iii) para executar a decisão dos árbitros, incluindo a sentença arbitral. Caso os acionistas busquem 
a prestação jurisdicional, será competente o juízo da Comarca da Capital do Estado São Paulo. § 4º - Da forma mais ampla permitida por lei, 
o procedimento arbitral e a sentença arbitral deverão ser mantidos em sigilo pelos acionistas. Contudo, a violação do sigilo não afetará as 
previsões deste Estatuto Social acerca da arbitragem e da sentença arbitral. O descumprimento deste Estatuto Social por uma das partes não 
afetará a submissão deste à arbitragem. A invalidade ou a inexequibilidade de qualquer disposição deste Estatuto Social acerca da arbitragem 
não deverá afetar a validade ou aplicabilidade da obrigação de apresentar suas demandas perante a arbitragem vinculante. Jucesp nº 
324.588/17-3 em 13/07/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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2ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL III - JABAQUARA - SP - EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL � RESUMO
- EDITAL de 1ª e 2ª PRAÇA de BEM IMÓVEL e para intimação dos executados GERSON ARACRE
GARCIA (CPF: 677.968.268-34) DENISE TAVARES GARCIA (CPF: 895.989.388-91) e demais
interessados, expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (proc. nº 0114938-
24.2008.8.26.0003) em trâmite na 2ª Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara, Comarca da Capital do
Estado de São Paulo, movida por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
(CNPJ 05.437.257/0001-29). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o
bem aba ixo  descr i to ,  a t ravés do por ta l  de  le i lões  on- l ine  da ZUKERMAN LEILÕES
(www.zukerman.com.br), em condições que seguem:  BEM: Imóvel situado na rua Jaguari, nº 215,
antigo nº 217, na Saúde, 21º Subdistrito, nesta Capital, medindo o terreno 4,15m de frente para a citada
rua Jaguari, por 14,00m da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos igual metragem da
frente, sendo a medida mais ou menos, confinando do lado direito de quem da rua olha para o imóvel,
com propriedade de José Domingos de Oliveira ou sucessores, do lado esquerdo com o prédio nº 215,
pertencente a Henrique Costa e sua mulher. BENFEITORIAS: Sobre o terreno acha-se edificada uma
residência contendo acomodações devidamente descritas no laudo avaliatório. Contribuinte:
046.112.0039-6. Conforme certidão fornecida pelo 14º Cartório de Registro de Imóveis desta Capital,
referido imóvel acha-se matriculado sob nº 65.720, constando da mesma conforme R.3 (de 18.09.1991),
a aquisição pelos executados nos termos da escritura de 11 de setembro de 1991, do 10º Escrivão de
Notas desta Capital (livro 1543, fls. 31), ÔNUS: conforme R.05 (11.11.2005), a hipoteca em 1º grau e
sem concorrência de terceiros, em favor do Banco do Brasil S.A., nos termos da Cédula de Crédito
Bancário nº 20/00393-5, de 28 de outubro de 2005, gravando o imóvel, o qual cedeu o crédito hipotecário
à ora exequente. AVALIAÇÃO: R$ 899.455,60 (JULHO/2017 Conf. Cálculo de Avaliação da AASP),
que será atualizada até a data da praça.DATAS DAS PRAÇAS � 1ª Praça começa em 01/09/2017, às
14h45min, e termina em 05/09/2017, às 14h45min e; 2ª Praça começa em 05/09/2017, às 14h46min,
e termina em 25/09/2017, às 14h45min. 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)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br. Ficam
os executados GERSON ARACRE GARCIA e DENISE TAVARES GARCIA, e demais interessados,
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos
autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, 17 de julho de 2017.

Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1024437-31.2013.8.26.0100/01. O Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli, Juiz de Direito
da 39ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Daniel Morgado Balacis (CPF. 282.949.418-08), que o mandado
monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, converteu-se em mandado
executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 134.412,28 (abril de 2017). Estando o requerido em lugar
ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de
incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e
avaliação. Será o presente, afixado e publicado na forma da Lei.

                         JORNAL “ O DIA ”    10 e 11 / 08 / 2017

10 e 11/08

3258 -1822

Usina Santa Fé S.A.
CNPJ N° 45.281.813/0001-35 - NIRE N° 35.300.116.542

Extrato Ata de Assembleia Geral Ordinária
03/07/2017, às 10 horas, em São Paulo/SP. Presenças: 100% do capital social. Mesa: Roberto Malzoni Filho: Presidente; 
Maria Malzoni Romanach: Secretária. Deliberações: Aprovaram: a) o relatório da administração, balanço, parecer de au-

no DOESP e Jornal O DIA SP; b)

Encerramento: Nada mais. São 
Paulo, 03/07/2017. Jucesp nº 331.134/17-2 em sessão de 17/07/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido a  Rua Marconi, nº 31, 8º andar,
Conjunto 82, Republica, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA, designado pelo Sistema
Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70  e CFG 10/
77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os
imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e
acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação.  As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11) 3129-8619 / (11)
3258-0007 - E-mail: sp@credmobile.com.br.

PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 31/08/2017; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-SÃO
PAULO/SP

Contrato: 1.0235.4128719-7 - SED: 32/16 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: DOMUS
DEVEDOR(ES): EDNON FERREIRA DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR,
ENCARREGADO DE CONTAS A PAGAR, CPF: 074.559.488-32, RG: 14.044.327-SP
e PATRICIA RODRIGUES VIANA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, METALURGICA,
CPF: 116.883.018-44, RG: 21.913.123-5-SP e NILDES MARIA RODRIGUES VIANA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, CPF: 056.290.438-70, RG: 17.181.887-SP. Imóvel
sito à: AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES, Nº 1.652, APARTAMENTO
Nº 24,TIPO B, LOCALIZADO NO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO ESMERALDA, BLOCO 13,
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAGE, NO 31º SUBDISTRITO
PIRITUBA - SÃO PAULO/SP. Descrição: Com a área privativa de 53,325m2, a área
comum de 24,513m2, a área de garagem de 9,90m2, totalizando a área construída de
87,738m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,3226% nas partes comuns de uso
especial localizadas na terceira etapa de implantação do Projeto Bandeirante e uma
fração ideal de 1/3072 ávos nas partes comuns de uso geral e no terreno condominial
do ‘’Projeto Bandeirante’’ e ainda o direito de utilização de uma vaga indeterminada na
garagem ‘’G’’, para a guarda de um carro de passeio do tipo pequeno. Lance Mínimo
Previsto: R$ 668.207,23.

São Paulo, 11/08/2017.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial

11 - 21 - 31/08/2017

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE VINTE (20) DIAS. PROCESSO Nº 1012611-85.2016.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Manssur Filho, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a ABEL E FERREIRA ANÁLIA FRANCO LOCAÇÃO E VENDA DE VEICULOS EIRELI,
CNPJ 21.246.783/0001-68, na pessoa do seu representante legal, que o BANCO DO BRASIL S/A lhe ajuizou em 09/
09/2016, uma ação monitória objetivando a cobrança da quantia de R$ 171.833,68 (cento e setenta e um mil,
oitocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), ficando a ré citada para, no prazo de 15 dias, pagar a
quantia especificada à inicial com as correções devidas, desobrigada dos encargos sucumbenciais, advertindo-a,
ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça inerte. No mesmo
prazo de 15 dias, fica facultado à parte devedora apresentar embargos monitórios que somente poderão ser
ofertados por advogado. 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 quinze (15) dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta, ficando advertido, desde já, de que se não for pago o débito ou
não forem apresentados embargos, ser-lhe-á nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de agosto de 2017.

                      JORNAL “ O DIA ”    10 e 11 / 08 / 2017

10 e 11/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4000065-67.2013.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel
Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VICTOIRE AUTOMOVEIS S/A, CNPJ 02.646.587/
0001-36, RENATO CINTRA LIMONGI, CPF 065.697.298-02 e CLELIA MARIA BENASSI PINTO, CPF
090.383.898-25, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de HSBC Bank Brasil S/A Banco
Múltiplo, objetivando a constituição do título executivo judicial no valor de R$ 23.517,90 (em outubro/2013),
decorrente do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente nº 03191674529, atualizado até 31/10/2013.
Encontrando-se os Réus em lugar ignorado e incerto, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetuem o pagamento
do débito atualizado e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, que os tornarão isentos das
custas ou oponha embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 10 e 11/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0111201-47.2007.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Barros
Souto Maior Baião, na forma da Lei, etc. Faz saber a Laboratório Odontomed Indústria e Comércio Ltda, CNPJ
61.593.620/0001-76, na pessoa de seu representante legal, Hatue Oda, RG 2.222.185-2 SSP/SP, CPF
237.185.448-49, Rosely Mariko Taniwaki, RG 11.239.806 SSP/SP, CPF 135.242.018-06 e Edson Kazuo Shiraga,
RG 6.915.088-6, CPF 673.655.748-87 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação de Execução de Título
Extrajudicial, para cobrança de R$ 217.684,68 (maio/2007), referente a Cédula de Crédito Bancário nº 20/
00478-8. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para efetuarem o pagamento
da dívida no prazo de 03 dias, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento
proceda-se imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora, intime-se do prazo legal de 15 dias
para oposição de embargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu débito, o devedor poderá depositar 30% do
montante do principal e acessórios e requerer pagamento do restante em 6 parcelas mensais com juros e
correção monetária. Os prazos de 03 dias e 15 dias, respectivamente, começarão a fluir a partir do término
do prazo do edital que é de 30 dias. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de julho de 2017.

10 e 11/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1058227-72.2014.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CAFASE RESTAURANTE LTDA, CNPJ
02.930.985/0001-80, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A, objetivando a quantia de R$ 32.406,34 (dezembro de 2014),
representada pelas Notas Fiscais n°s 000.457.971-16, 000.481.991-16, 000.496.634-16, 000.525.707-
16, 000.789.227-16, 000.961.186-16, 001.011.326-16, 001.039.538-16, 001.039.539-16, 001.078.530-
1 6 ,  0 0 1 . 1 3 9 . 4 3 7 - 1 6 ,  0 0 1 . 1 3 8 . 4 3 8 - 1 6 ,  0 0 1 . 1 5 5 . 1 3 8 - 1 6 ,  0 0 1 . 1 6 8 . 1 0 5 - 1 6  e  0 0 1 . 1 6 8 . 1 0 6 - 1 6 .
Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou
reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

                                JORNAL “ O DIA ”    10 e 11 / 08 / 2017

10 e 11/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1052920-37.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Rodrigues Borges
de Azevedo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a MARIA CRISTINA LOPES FIGUEIREDO, CPF 004.255.098-
00, e CICLO FRANCHISING E RESULTS INTERMEDIAÇÃO DE FRANQUIAS S/S LTDA, na CNPJ
05.831.330/0001-42, na pessoa do seu representante legal, que o HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO
MÚLTIPLO, ajuizou-lhe Ação de Execução de Título Extrajudicial objetivando a cobrança de R$ 41.877,94, já
acrescido de 2% de multa contratual de R$ 821,13, referente ao Contrato de Mútuo nº 16590442428, firmado
em 2/12/2012. Encontrando-se os executados em lugar ignorado e incerto, foi deferida a CITAÇÃO por edital,
para que em 03 dias, paguem o débito atualizado, quando então a verba honorária que foi fixada em 10% do
valor do débito, será reduzida em 5%, em caso de pagamento, e querendo ofereça embargos no prazo de 15
dias, facultando-lhes nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do
valor da execução, inclusive custas e honorários, requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas
mensais, atualizadas e juros de 1% ao mês, prazos estes que começarão a fluir, após os 20 dias supra. Na
ausência de embargos, os executados serão considerados revéis, sendo-lhes nomeados 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 14 de julho de 2017. 11 e 12/08

Citação - Prazo 20 dias. Proc.n° 0151218-23.2010.8.26.0100 (1084). A Dra. Maria Carolina de Mattos Bertoldo,
Juíza de Direito da 21ª Vara Cível da Capital, na forma da lei, etc... Faz Saber a Squadranet Marketing
Comércio Tecnologia Ltda, CNPJ 66.851.320/0001-63, na pessoa de seu representante legal e a, Andrea
Aparecida Silva Notarnicola, RG 217303420 SSP/SP, CPF 127.504.148-57 e Marcelo Notarnicola, RG
16853359 SSP/SP, CPF 055.681.998-50 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação de Execução de Título
Extrajudicial, para cobrança de R$ 311.755,36 (15/07/2017), referente Contrato de Abertura de Crédito Fixo
n° 40/00102-4, firmado em 01/11/2007. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a citação por
edital, para efetuarem o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, caso em que os honorários serão reduzidos
pela metade; sem pagamento proceda-se imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora, intimem-
se do prazo legal de 15 dias para oposição de embargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu débito, os
devedores poderão depositar 30% do montante do principal e acessórios e requerer pagamento do restante
em 6 parcelas mensais com juros e correção monetária. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 07 de agosto de 2017. 11 e 12/08

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:30/08/2017 - A partir das: 12:30
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a RUA MANUEL
JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68, SAO PAULO, SP,  telefone 1139310744, faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de  CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do
sinal dado.

A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita
através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto as Agências especificadas ao
lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma
das  Agências da CAIXA ECONOMICA FEDERAL indicadas com no mínimo 5 (cinco)
dias de antecedência com relação a data do leilão.

Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da
praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas
correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções extrajudiciais.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:1A8F5- CONTRATO: 1165241500806-  CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA:
AGENCIA 1652 - HIGIENOPOLIS

LINCOLN DE MACEDO LEANDRO, BRASILEIRO(A), MEDICO  CPF 53613643804,
CI 43373355-SSP/SP, DIVORCIADO(A),  e cônjuge, se casado(a) estiver.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 51, 5º ANDAR, EDIFICIO MARQUES DE
PIRACAIA, NA RUA JOAO JULIAO, Nº 296, 2º SUBDISTRITO-LIBERDADE, SAO
PAULO, SP. COM A AREA EXCLUSIVA DE 93,49M2, AREA COMUM DE 10,85M2,
PERFAZENDO A AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 104,34M2, CORRESPONDENDO-
LHE A FRAÇÃO IDEAL DE 1,0904%. COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES,
BENFEITORIAS, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 783.790,17
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 600.000,00

SAO PAULO, 11/08/2017
ARY ANDRÉ NETO

11 - 14 - 30/08/2017

Fazenda Roseira Beta Empreendimentos Imobiliários CPE S.A. 
(“Companhia”) CNPJ/MF nº 09.631.900/0001-01 - NIRE 35.300.357.116

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam as acionistas convocadas, nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social e da Cláusula 5.2.4 do Acordo de 
Acionistas, para a AGE a se realizar no dia 18/08/2017, às 10h00, em 1ª convocação, e às 10h30, em 2ª convocação, 
na sede da Companhia, Rua Hungria, nº 1.400, 3º andar, conjunto 31, parte, Jardim América, São Paulo/SP. As Acionistas 
serão chamadas para discutir e aprovar a distribuição extraordinária de dividendos às acionistas 
detentoras das ações ordinárias, conforme balancete levantado em 30/06/2017. Informações Gerais: 
encontram-se à disposição das acionistas, na sede, os documentos relacionados às deliberações constantes da ordem do 
dia acima. Cada acionista deverá apresentar à Companhia, com no mínimo 48 horas de antecedência, documento de 
identidade e/ou atos societários que comprovem a representação legal, bem como, conforme o caso, a acionista que 
desejar ser representada por procurador deverá depositar o respectivo instrumento de mandato, com poderes especiais e 
reconhecimento de fi rma, até 48 horas antes da realização da Assembleia. São Paulo, 11/08/2017. Dany Muszkat  - Diretor


