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PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.
com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloeiro O� cial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a 
venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento CSM 1625/2009. Da comissão da 
Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sob o preço 
de arrematação do imóvel. Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da 
responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais 
como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados apurados junto 
ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibili-
dade de ação regressiva contra o devedor principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU � cam sub-rogados no 
valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos � scais 
apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação 
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste 
edital supre eventual insucesso nas noti� cações pessoais e dos respectivos patronos.

GRANDES OPORTUNIDADES EM LEILÃO!

2ª Vara Cível de Caraguatatuba. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) JOSÉ LOURENÇO GIANNOCCARO (CPF 528.421.008-59), e demais interessados, expedido nos autos da ação de Carta Precatória Cível – Proc. 0008567-
45.2014.8.26.0126 – Ajuizada por GRAZZIMENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (CNPJ 66.539.370/0001-00) – oriunda da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COMPRA E VENDA nro. 0001200-38.2011.8.26.0008 Juízo de Direito da 1ª Vara 
Civel do Foro Regional VIII - Tatuapé São Paulo-SP. O Dr. João Mário Estevam da Silva, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Caraguatatuba/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do 
TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª 
Praça com início no dia 21/08/2017 às 14:00h, e com término no dia 23/08/2017 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 23/08/2017 às 14:01h, e com término no dia 13/09/2017 às 
14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO 
DO(S) BEM(NS):  LOTE 1: Matrícula 48.743 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Caraguatatuba/SP: Um prédio residencial situado na Rua Amélia, nº 150, e seu respectivo terreno, oriundo da uni� cação dos imóveis das matrículas 46.832 e 40.142, localizados no loteamento Vila 
Oceânica, no lugar denominado Lagoa, nesta cidade, com as seguintes medidas e confrontações: partindo da divisa com o imóvel da matrícula nº 46.833, mede 11,00m de frente, no alinhamento com a Rua Amélia, até atingir a divisa com o lote nº1; neste ponto de� ete À esquerda, 
numa distância de 42,00m, confrontando com o lote nº 1 e parte do lote nº 11, até atingir a divisa com o lote nº 7, neste ponto de� ete à esquerda, numa distância de 10,00m, confrontando com parte do lote nº 7, até atingir a divisa com a área destacada do lote nº 8, neste ponto de� ete 
à esquerda numa distância de 10,00m, confrontando com o terreno destacado do lote nº 3, até atingir a divisa com o imóvel objeto da matrícula nº 45.833, neste ponto de� ete à esquerda numa distância de 1,00m, ao � nal do qual, num ângulo de 90º, de� ete á direita numa distância 
de 28,46m, confrontando em ambos os segmentos com o terreno objeto da matrícula nº 46.833, até atingir o alinhamento com a Rua Amélia, ponto inicial desta descrição, perfazendo a área total de 373,50m². Benfeitorias: O imóvel possui a área construída de 107,13m², contendo 
Residência principal, varanda lateral e frente, garagem coberta, churrasqueira, Vestiário, piscina, Sala, 3 dormitórios (2 suítes), Cozinha, área de serviço. AVALIAÇÃO: R$ 290.000,00 (Duzentos e noventa mil reais) em julho de 2016. ÔNUS: Consta na matrícula: Av.4 Penhora referente 
ao processo 000120038-2011.8.26.0008 – 1ª Vara Cível do Tatuapé. DEPOSITÁRIO: JOSÉ LOURENÇO GIANNOCCARO. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 294.844.09 até março de 2017. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no 
Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

5ª Vara Cível do Jabaquara. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) ROQUE DE JESUS BARBOSA (CPF 373.627.808-00), e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial – Proc. 0209498-
89.2007.8.26.0100 (100.07.209498-0) – Ajuizada por SÉRGIO LUIS GUN (CPF 040.706.368-46). O Dr. Gustavo Santini Teodoro, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional Do Jabaquara/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, 
regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a 
público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 21/08/2017 às 14:00h, e com término no dia 23/08/2017 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 23/08/2017 às 
14:01h, e com término no dia 13/09/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) 
do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula 159.975 do 11º Cartório de Registro de imóveis de São Paulo: Um terreno a Rua Charquinho, 251, Jardim Alfredo, constante do lote 63-A na Vila Conrado, Bairro Guarapiranga, 32º subdistrito-Capela 
do Socorro, com 333m², medindo 11,50m de frente por 44,60m da frente aos fundos de um lado, onde con� na com o lote 63, 37,80m da frente aos fundos de outro lado, onde con� na com o lote 64, tendo nos fundos a largura de 6m, e onde con� na com quem de direito. AVALIAÇÃO: 
R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) em outubro de 2015. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: Av.5 Penhora Exequenda. DEPOSITÁRIO: ROQUE DE JESUS BARBOSA As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.
canaljudicial.com.br/goldleiloes.

3ª Vara Cível de Mogi das Cruzes. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) MOGIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 67.577.510/0001-05) e ADEMIR PINTO DE FARIA (CPF 605.894.508-91) e s/m RENATA CASSIA 
ARAÚJO PINTO DE FARIA (CPF 357.286.668-50), e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial – Contratos Bancários – Proc. 1001127-86.2013.8.26.0361 – Ajuizada por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A (CNPJ 17.184.037/0001-10). 
O Dr. Fabricio Henrique Canelas, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 21/08/2017 às 14:00h, e com 
término no dia 23/08/2017 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 23/08/2017 às 14:01h, e com término no dia 13/09/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que 
os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula 41.075 do 1º 
Cartório de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes/SP: Um terreno, sem benfeitorias, composto dos lotes nº 27 e 28, da quadra 92, da Vila Suissa, perímetro urbano deste município e Comarca, assim descrito e caracterizado: medindo 20,00 metros de frente para a Rua Jorge Salomão, 
por 50,00 metros da frente aos fundos, confrontando por um lado com o lote nº 26, de propriedade de Dr. Joaquim M. Loureiro, de outro lado com o lote nº 29, de propriedade de Carmelino Ribeiro e sua mulher, e nos fundos, confronta com terrenos de propriedade de Dr. Joaquim 
M. Loureiro, encerrando a área de 1.000m². Contribuinte 32.005.030.000. Localização: Rua Jorge Salomão, lotes 27 e 28, quadra 92, Vila Suissa. AVALIAÇÃO: R$ 739.310,00 (Setecentos e trinta e nove mil, trezentos e dez reais) em março/15. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: 
Av.8 e Av.9 Penhora – 0015596-91.2012.8.26.0361 – 3ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP; Av.10 Penhora Exequenda; Av.11 Penhora – 1003356-19.2013.8.26.0361 – 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes; Av.12 Penhora – 0014294-95.2010.826.0361 – 4ª Vara Cível 
da Comarca de Mogi das Cruzes/SP; Av.13 Penhora – 0020568-07.2012.8.26.0361 – 1ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP. DEPOSITÁRIO: Ademir Pinto de Faria. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.
canaljudicial.com.br/goldleiloes.

1ª Vara Cível de Cotia. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) COTIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR.LAUZANE LTDA-ME, JOSÉ CORDEIRO DA SILVA E CLEIDE ARCOVERDE DE SOUSA SILVA, e demais 
interessados, expedido nos autos da ação de Procedimento Comum - Títulos de Crédito – Proc. 0003284-56.1997.8.26.0152 (152.01.1997.003284) – Ajuizada por IRACI HERÉDIA DE OLIVEIRA SILVA, DINA ROSA DA SILVA MICALI, NATHALIE CRISTINA DA SILVA SOUSA, 
JAIRO LEONARDO DA SILVA, JEAN RODRIGO SILVA E JAYME SILVA FILHO. O Dr. Seung Chul Kim, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cotia/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 
do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª 
Praça com início no dia 21/08/2017 às 14:00h, e com término no dia 23/08/2017 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 23/08/2017 às 14:01h, e com término no dia 13/09/2017 às 
14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO 
DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula 40.693 do Cartório de Registro de Imóveis de Cotia/SP: Um terreno Urbano, designado por lote 4 da quadra 8, do loteamento denominado Jardim Stella Maris, situado no bairro do Portão, neste Município e Comarca de Cotia, Estado de São Paulo, 
sem benfeitorias, medindo 10,00 metros de frente para a Avenida Miguel Mirisola, antiga Avenida Um, 10,00 metros nos fundos, onde confronta com o lote 6, por 26,80 metros do lado esquerdo de quem da frente o olha, onde confronta com o lote 03 e 26,80 metros do lado direito, 
onde confronta com o lote 5, encerrando a área total de 268,00m². AVALIAÇÃO: R$ 546.000,00 (Quinhentos e quarenta e seis mil reais) em março/2016. ÔNUS: Dos Autos, nada consta. LOTE 2: Matrícula 50.897 do Cartório de Registro de Imóveis de Cotia/SP: Um terreno urbano 
designado por Lote nº 07 da quadra B, do loteamento denominado parque do Agreste, Gleba I, situado no bairro do Tijuco Preto, no município de Vargem Grande Paulista, nesta comarca de Cotia Estado de São Paulo, medindo 10,50 metros de frente para a Rua Bertioga do lado direito 
de quem da rua olha para o imóvel, mede 38,00 metros, confrontando com o lote nº 06, do lado esquerdo, seguindo a mesma orientação, mede 38,00 metros e confronta com o lote nº 8, tendo nos fundos a mesma metragem da frente, confrontando com o lote nº 14, encerrando a área 
total de 399,00m². AVALIAÇÃO: R$ 505.000,00 (Quinhentos e cinco mil reais) em março de 2016. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: Av.2 Penhora – 012610-98.2011.8.26.0152 – Serviço de Anexo Fiscais de Cotia. DEPOSITÁRIO: Executados. As fotos e a descrições detalhadas 
do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

3ª Vara da Família do Foro Central. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) R.S., expedido nos autos da ação de Execução de Alimentos – Proc. 1081386-75.2013.8.26.0100 – Ajuizada por E.G.S.S. representado por sua genitora, Sra. M.F.S. A 
Dra. Claudia Maria Chamorro Reberte Campaña, Juíza de Direito da 3ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES DA CAPITAL, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 21/08/2017 
às 14:00h, e com término no dia 23/08/2017 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 23/08/2017 às 14:01h, e com término no dia 13/09/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, 
ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Matrícula 86.981 
do 2º CRI de Jundiaí/SP: Lote de terreno, rural, sem benfeitorias, sob n. 47 do loteamento denominado Jardim Santa Paula, situado no município de Campo Limpo Paulista, comarca de Jundiaí, com área de 20.065,61m² ou 2,006561ha, que assim se descreve: tem início no ponto 219, 
ponto este, situado no alinhamento predial da Estrada Municipal 1, na divisa com o lote 48, deste ponto, segue pelo mencionado alinhamento, com rumo de NW 46º36’00” SE e distância de 39,42m até o ponto 220, deste ponto, segue em curva com distância de 53,96m até o ponto 
221, deste ponto, segue com rumo de NW 24º56’17”SE e distância de 115,92m até o ponto 215, deste ponto, segue confrontando com parte do lote 46, com rumo de ne 65º03’43”sw e distância DE 100,00m até o ponto 217, deste ponto, segue confrontando com o lote 68, com rumo 
de SE 24º56’17”NW e distância de 191,36m até o ponto 218, deste ponto, segue confrontando com parte do lote 48, com rumo SW 54º37’33” NE e distância de 76,63m até o ponto 219, inicial desta descrição. Cadastrado pela municipalidade sob n. 02.389.047.001. AVALIAÇÃO: R$ 
1.351.386,72 (Um milhão, trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos) atualizado até abril de 2017. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: Av.5 Penhora Exequenda. DEPOSITÁRIO: R.S. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a 
ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. 

7ª Vara Cível de Santo Amaro. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) ROSA MARIA VAZ (CPF 766.697.508-20), os terceiros interessados MARIA JOSÉ LANDE FERREIRA (CPF 074.729.038-60) e demais interessados, expedido nos autos 
da ação de Procedimento Sumário – Cobrança de Aluguéis – Sem despejo – Proc. 0059604-66.2012.8.26.0002– Ajuizada por ANTONIO BRAUNA DOS PRAZERES (CPF 817.427.118-04). O Dr. Alexandre David Malfatti, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo 
Amaro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da 
GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 21/08/2017 às 14:00h, e com término no dia 23/08/2017 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior 
ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 23/08/2017 às 14:01h, e com término no dia 13/09/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, mais der valor igual ou superior ao da avaliação 
do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS):  LOTE 1: Imóvel sob matrícula nº 47.278 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP:  Prédio situado na Rua Mangaratiba, nº 469, e seu terreno constante do lote 7 da quadra 101, no bairro do Rio Bonito, 
32º Subdistrito-Capela do Socorro, distante m/m 32,80m da con� uência das Ruas Abaremanduaba e Mangaratiba, medindo 10m de frente, por 20m da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, abrangendo a área de 200m², confrontando do 
lado direito de quem do imóvel olha para a Rua, com o prédio nº 463, do lado esquerdo como  prédio nº 483 e pelos fundos com os prédios nºs 298 e 304 da Rua Cristóvão Colombo Gonçalves. Contribuinte 163.186.0004.  Conforme Av.5 da Matrícula, o imóvel possui 50m² de área 
construída. AVALIAÇÃO: R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais) em agosto de 2013. ÔNUS: Dos autos, nada consta. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

2ª Vara Cível de Bauru. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel(is) e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) BENEDITO BARBOZA (CPF 153.095.848-20), ALEXANDRE DIAS BARBOZA (CPF 170.580.938-30), ODETE DIAZ BARBOZA, ADRIANA BARBOZA CAMARA E 
JOSÉ CLAUDIO CAMARA bem como o credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e demais interessados, expedido nos autos da ação CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. 0051952-53.2010.8.26.0071/01 (3264/2003) – Ajuizada por ANA LUCIA FUSARO (CPF 
259.414.638-20). O Dr. João � omaz Diaz Parra, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC e regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, através da GOLD LEILÕES (www.
canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação 1º Leilão com início no dia 21/08/2017 às 14:00h, e com término no dia 23/08/2017 às 14:30h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde 
já designado para o 2º Leilão com início no dia 23/08/2017 às 14:01h, e com término no dia 13/09/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 do 
CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Matrícula 77.368 do 1º C.R.I. de Bauru: A unidade autônoma designada casa 28, do Condomínio Residencial Villaggio Via Verde, situado na Rua Waldemar G. Ferreira, nº 6-40, 
nesta cidade, município, Comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de Bauru; unidade essa correspondente a um prédio residencial térreo constituído de 2 dormitórios, sala de estar/TV, cozinha, circulação, BWC, solário e recuo para garagem, tendo direito a uma área de uso exclusivo 
da unidade dentro da área comum, assim descrita: situado na Quadra B, com 9,00 metros de frente, confrontando com a Rua Interna 02, do lado direito de quem da Rua Interna 02 olha mede 18,00 metros confrontando com a Casa 26; 18,00 metros pelo lado esquerdo confrontando 
com a Casa 30 e 9,00 metros pelos fundos confrontando como muro que faz divisa com o empreendimento denominado Residencial Jardim Marilu– I, encerrando a área de 162,00m², com as seguintes áreas e frações: Área privativa construída (Casa); 43,31 metros quadrados; Área de 
uso comum construída: 1,63m²; Área total de construção; 44,94m²; Área comum de uso exclusivo: 162,00m²; Fração ideal de construção: 1,34369% ou 346,08m². AVALIAÇÃO: R$ 138.000,00 (Cento e trinta e oito mil reais) em março de 2016. ÔNUS: Consta da certidão de matrícula 
do imóvel: R.4 - HIPOTECA em favor da CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL – CEF; Av.5 - PENHORA EXEQUENDA. DEPOSITÁRIO: Alexandre Dias Barboza (CPF 170.580.938-30). As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no 
Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

4ª Vara Cível de Taubaté. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) BIOVERDE IND. COM. BIOCOMBUSTÍVEIS S/A (CNPJ 04.182.260/0001-86), LMA PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 11.460.148/0001-25), BIOVERDE PARTI-
CIPAÇÕES LTDA (CNPJ º 11.281.226/0001-24), ALESSANDRO PERES PEREIRA (CPF 160.105.848-92), os terceiros interessados JBS S.A. e FAROLEO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Titulo 
Extrajudicial – Contratos bancários– Proc. 4000497-60.2013.8.26.0625 – Ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ 60.701.190/0001-04). A Dra. Eliza Amélia Maia Santos, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Taubaté/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro 
nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal 
de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 21/08/2017 às 14:00h, e com término no dia 23/08/2017 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com 
início no dia 23/08/2017 às 14:01h, e com término no dia 13/09/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do 
Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Matrícula 152.143 do 1º CRI de Sorocaba: Terreno designado por Área A4, constituído pelo remanescente da área A4, e pelas Áreas 1, 2 e 3, partes da Gleba A, situado no Bairro de Aparecida ou 
Cajurú, distrito de Brigadeiro Tobias, perímetro urbano, deste Município e Comarca de Sorocaba/SP, com a área de 21.682,36m², dentro das seguintes medidas e confrontações: - inicia-se em um marco, localizado a 100,00 metros do Córrego Tijuco Vermelho que é a linha divisória 
entre a propriedade de Tomequiti Nishida e a propriedade de Oscar Monteiro, onde se � xa o ângulo interno de 108º03’28”; daí segue pela Avenida da Liberdade, no sentido de quem de Sorocaba se dirige á via Castelo Branco, na distância de 8,41 metros; de� ete à esquerda e segue em 
reta, na distância de 309,03 metros; de� ete em curva à direita na distância de 17,09 metros; segue em reta, na distância de 494,53 metros; de� ete em curva à direita, na distância de 23,52 metros, e segue em reta, na distância de 9,00 metros; de� ete à direita e segue na extensão de 50,38 
metros, confrontando em todas essas faces, com propriedades remanescentes, da Flextronics International Tecnologia LTDA; de� ete à esquerda e segue em reta, na distância de 266,03 metros; de� ete à esquerda, e segue na extensão de 20,20 metros, até atingir o Ribeirão Piragibú 
confrontando nessas faces, com propriedade da Flextronics International Tecnologia LTDA; de� ete à esquerda e segue pelo Ribeirão Piragibú, confrontando com propriedade de José Henrique, na distância de 37,00 metros; de� ete à esquerda e segue com o rumo 37º34’54”NW, na 
distância de 254,35 metros; de� ete à direita e segue na extensão de 10,03 metros, confrontando nessas faces, com propriedade de Cris Metal Móveis para Banheiros LTDA; de� ete à esquerda cm ângulo esterno de 98º20’41” e interno de 81º39’19, e segue em linha reta na distância de 
314,84 metros, confrontando com Iharabrás S/A; segue em reta, na distância de 230,43 metros, confrontando com propriedade de Tomequiti Nishida, até outro marco de concreto, localizado aproximadamente a 162,00 metros, em linha reta, do córrego Tijuco Vermelho; daí de� ete 
À esquerda com ângulo externo de 81º39’19” e interno de 98º20’41” e segue em linha reta dividindo com propriedade de Tomequiti Nishida, até outro marco de concreto, numa distância de 405,28 metros, fechando o perímetro e a área de 21.682,36m². No aludido imóvel existe, ao 
longo do Ribeirão Piragibú, uma faixa não edi� cante de 15,00 metros de largura. Cadastro 77.64.58.1090.00.000.  AVALIAÇÃO: R$ 1.509.500,00 (Hum milhão, quinhentos e nove mil e quinhentos reais) em setembro de 2015, que deverá ser atualizado até a data do leilão. DÉBITO 
ATUALIZADO: R$ 2.644.460,27 em abril/2016, e que será atualizado até a data do término do leilão eletrônico. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: Av.1 penhora referente o processo 0009432-60.2013 que tramita na 1ª Vara Cível de Taubaté/SP; Av.2 penhora referente o processo 
0010481-39.2013.8.26.0625 (532/13) que tramita na 4ª Vara Cível de Taubaté/SP; Av.3 penhora referente o processo 4005141-18.2013 que tramita na 3ª Vara Cível de Sorocaba/SP; Av.4 Penhora Exequenda; Av.5 penhora referente o processo 0018169-52.2013.8.26.0625 (869/2013) que 
tramita na 5ª Vara Cível de Taubaté/SP. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes..

1ª Vara Cível de Birigui. Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) DARI SCARPIN – CPF 407.546.508-04 e SAULO SCARPIN – CPF 114.093.698-03, e os demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial – Proc. 
nº 0008977-03.2007.8.26.0077 (077.01.2007.008977) – Ajuizada por BANCO DO BRASIL SA (CNPJ 43.073.394/0001-10). O Dr. Fábio Renato Mazzo Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Birigui/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 
879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões 
on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 21/08/2017 às 14:00h, e com término no dia 23/08/2017 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 
23/08/2017 às 14:01h, e com término no dia 13/09/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 
1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): ITEM 1: Parte ideal (25%) do Imóvel constituído pelo lote 13 mais parte dos lotes 10, 11 e 12 da quadra 2 do Bairro Vila Brasil, Birigui/SP, objetos das matriculas 1.675, 1.676 e 3.734 do CRI local, totalizando 
a área de 1.032,00m². Edi� cações conforme croqui apresentado no laudo: LOJA, ponto comercial para a Rua Dr. Carlos de Carvalho Rosa, 703 – Construção em sobrado com alvenaria de tijolos e área edi� cada total de 229m², contendo em seu interior: no térreo, ampla área de loja 
atualmente de “material de construção” com acesso frontal por portas de ferro tipo “enrola”, piso parte em granilite e parte em cerâmica mais sanitários; na parte superior com acesso por escada de piso granilite, temos quatro salas de escritório e sanitários com piso em granilite e forro 
em laje. Pintura a base de látex. Cobertura parte em telhas cerâmicas e parte em de cimento amianto sobre estrutura de madeira. Instalações elétricas e hídricas em telhas aparente normal funcionamento. Estado conservação considerado bom.  Galpão 1, internamento com acesso pela 
Rua Maranhão - Edi� cação constituída por Barracão aberto frontalmente com área edi� cada total de 154m2, pé-direito de 3m, piso em concreto desempenado e cobertura em telhas de � bro-cimento. Estado geral de manutenção e conservação considerado ruim. Galpão 2, internamente 
com acesso pela Rua Maranhão - Edi� cação constituída por Barracão aberta frontalmente com área edi� cada total de 64m², pé-direito de 3m, piso em concreto desempenado e cobertura em telhas de � bro-cimento. Estado geral de manutenção e conservação considerado ruim.  Galpão 
3, internamente com acesso pela Rua Maranhão - Edi� cação constituída por Barracão aberto frontalmente com área edi� cada total de 105m², pé-direito de 3m, piso em concreto desempenado e cobertura em telhas de � bro-cimento. Estado geral de manutenção e conservação conside-
rado ruim. Recepção/Escritório, acosso pela Rua Maranhão - Localizada na entrada pela Rua Maranhão, construção em alvenaria de tijolos com área edi� cada total de 24m², contendo em seu interior: ambientes poro recepção e escritório e complementares com piso em cerâmica e sem 
forro. Cobertura em telhas de � bro-cimento. Estado geral de manutenção e conservação considerado regular. Barracão, internamente com acesso pela Rua Maranhão - Localizado tomando porte de fundos do Lote 13 e parte localizado aos fundos do Lote 14, construção em alvenaria de 
blocos com área edi� cada total de 300m², sendo que apenas 147m² se localiza dentro do Imóvel Avaliando, é constituído por amplo Barracão mais Sanitários, com piso em concreto desempenado, pé-direito de 6m e cobertura em telhas de aço zincado sobre estrutura metálica. Estado 
geral de manutenção e conservação considerado regular. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 497.000,00 (quatrocentos e noventa e sete mil reais) em janeiro/2016. AVALIAÇÃO DA PARTE IDEAL (25%): R$ 124.250,00 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta reais) em janeiro/2016, e 
que deverá ser atualizada até a data do efetivo leilão eletrônico. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes

  CONTINUA...

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)

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

Pavia Brasil Pavimentos e Vias S.A.
CNPJ/MF nº 02.992.814/0001-85 - NIRE 35.300.342.186

Extrato da Assembleia Geral Ordinária
Data/hora/local: 30/05/2017, às 10h00, na Rua Jerônimo da 
Veiga, 164, 17ª andar, conjunto 17A, SP/SP. Presença: Four 
Winds Plaza Corporation, representada por seu procurador Jo-
seph Bonanno, North Meridian Inversiones S.A., representada 
por seu procurador Joseph Bonanno e Centro de Negocios del 
Atlantico S.A., representada por seu procurador Roberto García 
García. Mesa: Marcelo da Silva Ferreira - presidente e Fernanda 
Yumi Nakada - secretária. Ordem do dia/Deliberações: Os acio-
nistas aprovaram as demonstrações � nanceiras da Companhia 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016 apre-
sentadas pelo Diretor Financeiro-Administrativo, bem como 
a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado 
em 31/12/2016, à conta de reserva de lucros. Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 30/05/2017. JUCESP nº 295.148/17-2 
em 27/06/2017. Flávia Regina Brito Gonçalves - Secretária Geral.

Fazenda Roseira Beta Empreendimentos Imobiliários 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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013780-78.2014.8.26.0008. O MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Fábio Rogério Bojo
Pellegrino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Cesar Eduardo da Silva, portador do RG: 13.199.016 SSP/SP
e CPF: 037.967.508-00, que Instituto de Educação H.O Amorim Ltda CNPJ: 07.741.692/0001-78 ajuizou Ação
de Cobrança pelo Procedimento Sumário, objetivando o recebimento de R$ 15.469,27 (Outubro/2014), referente
as parcelas de Fevereiro à Dezembro de 2012 do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado
entre as partes em 10/01/2012. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que em quinze
dias, a fluir após os vinte dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
articulados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 02 de agosto de 2017. 12 e 15/08

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1047437-60.2013.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares
Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 2F CONFECÇÕES LTDA EPP, Rua Saiao Lobato, 40, Bras
- CEP 03012-030, São Paulo-SP, CNPJ 14.674.742/0001-07, que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de VICUNHA TEXTIL SA, objetivando o recebimento de R$ 53.795,16 (Julho/
2013), representada por duplicatas mercantis decorrentes da relação comercial. Estando a executada em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida
atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento
integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante
em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL.Não havendo manifestação 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. 12 e 15/08

Rodrigo
Maia

defende
reformulação
do Estado

O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia, de-
fendeu  na sexta-feira (11) a
reformulação do Estado, a partir
de uma ampla reforma que per-
mita que seja dada, de forma
equilibrada, condições iguais a
todos os brasileiros. Para Maia,
o Estado é muito maior do que a
capacidade que a sociedade tem
de financiá-lo.

Rodrigo Maia criticou a pos-
sibilidade de mudanças na meta
fiscal. “Eu fico desconfortável
com o aumento da meta [fiscal].
Não é justo para com a socieda-
de brasileira. O governo já tem
um déficit muito grande para não
gerar as condições [necessári-
as] para cumprir esta meta. Nós
sabemos que a crise ainda exis-
te, que há queda da arrecada-
ção, mas quando você não cum-
pre a meta você sinaliza que o
endividamento pode crescer, o
que pode gerar dificuldades”.

Rodrigo Maia lamentou o
engessamento do Orçamento da
União. “Infelizmente a gente tem
mais de um trilhão [de reais] do
orçamento destinado a gastos
obrigatórios. Nós temos que
discutir os esses gastos obriga-
tórios”.

O presidente da Câmara de-
fendeu a urgência da reforma da
Previdência Social, que, segun-
do ele, é para onde é destinado
a maior parte dos recursos do
Orçamento. “A Previdência tem
que ser reformada, pois é para
onde vai a maior parte desses
custos. O país terá de promover
mudanças”, disse.

Rodrigo Maia disse que
após a Câmara rejeitar o pedido
do procurador-geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot, para que o
presidente Michel Temer fosse
investigado pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF) por
corrupção passiva, o maior de-
safio do governo, a partir de
agora, “é reorganizar a base de
sustentação para que as refor-
mas possam avançar”.

O presidente da Câmara rea-
firmou que a possibilidade de o
Congresso votar a reforma da
Previdência até setembro, é mis-
são difícil. “Nós vamos traba-
lhar, mas a gente sabe que hoje
é difícil e nós não estamos aqui
para enganar ninguém. Mas o
nosso trabalhar é de ir conven-
cendo o parlamento aos pou-
cos”.

O presidente da Câmara par-
ticipou, no Centro Cultural da
Fundação Getulio Vargas (FGV),
no Rio, do painel Desafios para
o Brasil: a agenda de reformas e
a segurança pública no Rio de
Janeiro. (Agencia Brasil)

Jornal
ODIASP

Ligue:

3258-1822
3258-0273
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33ª Vara Cível do Foro Central. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do(a)(s) Executados (s) (a)(s) SÉRGIO LUIS DURAZZO (CPF 029.763.398-80), RICARDO DURAZZO (CPF 029.763.388-09) e s/mulher PAULA SALUM DURAZZO (CPF 113.095.088-36), e 
demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Proc. nº 0104845-94.2011.8.26.0100 (583.00.2011.104845) – Ajuizada por BANCO ITAÚ S/A (CNPJ 049.223.178-80). O Dr. Gláucia Fernandes Paiva, Juíza de Direito da 33ª Vara 
Cível do Fórum Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 21/08/2017 às 14:00h, e com término no dia 23/08/2017 às 14:00h, entregando-o 
a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 23/08/2017 às 14:01h, e com término no dia 13/09/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo 
aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): UM TERRENO, com área total de 4.768,77m2, (com frente para a Alameda Santa Filo-
mena, �s. 178) designado ÁREA 07, desdobrado da gleba situada no Bairro da Ressaca, no perímetro urbano da Cidade e Comarca de Atibaia medindo, linearmente, 30,00m de frente para a rodovia D. Pedro I, 104,67m em linha sinuosa nos fundos, onde confronta com o Rio Atibaia; 
213,00m de um lado, onde confronta com a Área 06; e 118,00m de outro lado, onde confronta com a Área 08. Matricula nº 74.189 do CRI de Atibaia. Cadastrado na Prefeitura Municipal 04.083.014.00/0108956. AVALIAÇÃO: R$ 474.160,00 (Quatrocentos e setenta e quatro mil, cento 
e sessenta reais), em JANEIRO/2015, e que será atualizado pelos Índices da Tabela do TJSP, até o efetivo leilão eletrônico. ÔNUS: Consta da Certidão de ônus extraída através da ARISP datada de 16.10.2015 conforme AV-03 de 20.01.2012 – PENHORA em favor do exequente nos autos 
da ação Execução em tramite pela 24º Vara Cível da Capital, Processo nº 583.00.2011.104843-4; e conforme AV-04 de 01.03.2013 – PENHORA EXEQUENDA; conforme: R-5 de 15.04.2016 – HIPOTECA – Pelo mandado expedido em 29/03/2016, pelo MM. Juiz de Direito da Vara do 
Trabalho da Comarca de Atibaia/SP, processo nº 0001177-42.2011.5.15.0140 RTOrd. Nos autos de pedido de homologação de acordo, foi determinada a hipoteca deste imóvel RECLAMANTE: Paulo Sérgio Pereira e RECLAMADO: LUCIANE PRODUTOS PARA VEDAÇÃO LTDA. 
As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. 

2ª Vara Cível de São Miguel Paulista. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do(a)(s) requerido(a)(s) MANOELA APARECIDA UCHOA DA SILVA (CPF 083.545.498-36); FRANCISCO UCHOA (CPF 391.167.008-72) e s/mulher BERNARDINA MARIA DE OLIVEIRA 
UCHOA (CPF 001.236.338-51),; ESPOLIO DE ANTÔNIA UCHOA(CPF 088.723.998-66); ESPÓLIO DE CECILIA UCHOA (CPF 113.884.528-04); ESPÓLIO DE IZAURA UCHOA DA SILVA (CPF 254.198.768-41); ESPÓLIO DE PAULO VITORIANO UCHOA (CPF 083.004.548-
10); ESPÓLIO DE ELIAS VITORIANO UCHOA (CPF 257.792.308-20) JOAQUIM LUCIO FILHO (CPF 006.819.358-04); e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Procedimento Comum – Extinção de Condomínio – Proc. nº 0033311-84.2011.8.26.0005 – Ajuizada por 
ESPÓLIO DE VIRGINIA DA SILVA representada curador MESSIAS UCHOA (CPF 693.859.558-53) e s/mulher ADAMACI COELHO UCHOA (CPF 257.792.308-20). O Dr. Trazibulo José Ferreira da Silva, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Fórum Regional de São Miguel Paulista/
SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP e resguardando o direito de preferência contida no artigo 1.118, inciso I do CPC, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldlei-
loes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 21/08/2017 às 14:00h, e com término no dia 23/08/2017 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª 
Praça com início no dia 23/08/2017 às 14:01h, e com término no dia 13/09/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação (Art. 891 do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 
1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Uma casa com 61,00m² e respectivo terreno, situado à Rua Hortelão do Mato, nº 3-fundos, antiga Rua monsenhor Agnello, quadra 24, da Vila Progresso, no Distrito de São Miguel Paulista, medindo 8,00m de 
frente para a referida rua, distante 17,00m do inicio do chanfro formado na esquina dessa rua com estrada municipal do Lageado, situado do lado direito de quem vem dessa estrada; 23,00m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encer-
rando a área de 184,00m2, con�nando do lado direito de quem da rua olha o terreno com lote 02; do lado esquerdo com lote 04, e nos fundos com o lote 10, todos da mesma quadra e de propriedade do proprietário., contribuinte nº 139.425.0003-4. Matricula nº 102.261 do 12º CRI da 
Capital. AVALIAÇÃO: R$ 238.912,11 (Duzentos e trinta e oito mil, novecentos e doze reais e onze centavos) atualizado até abril/2017, conforme tabela monetária do TJSP, que deverá ser atualizada na data do efetivo leilão eletrônico. ÔNUS: Da matrícula, nada consta. Em pesquisa ao 
site da Prefeitura de São Paulo em 19/04/2017, constaram débitos de IPTU: Exercício atual – R$ 548,09; Exercícios anteriores – R$ 2.252,99. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

3ª Vara Cível de Mogi das Cruzes. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado MARY CRISTINA DE OLIVEIRA (CPF 180.412.978-03); e, YOSHIO KATO (CPF 004.156.518-59) e demais interessados, extraída dos autos da Ação CUMPRIMENTO DE SEN-
TENÇA – Proc. 1002240-75.2013.8.26.0361 – Ajuizada por NEYDE MACHADO TORQUATO (CPF 037.134.078-00). O Dr. Fabricio Henrique Canelas, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Fórum da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro 
nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal 
de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 21/08/2017 às 14:00h, e com término no dia 23/08/2017 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça com 
início no dia 23/08/2017 às 14:01h, e com término no dia 13/09/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do 
Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): 1) UMA CASA, sob nº 277, da Rua Bento Ramos de Queiroz, antiga Rua Um, Vila Industrial, perímetro urbano desta cidade, e seu respectivo terreno, sendo que este mede 6,25 metros de frente 
para a mencionada rua medindo 25,02 metros da frente aos fundos do lado direito de quem da rua olha, confrontando com a casa nº 287; do lado esquerdo mede da frente aos fundos 25,02 metros confrontando com a casa nº 273; e medindo nos fundos 6,28 metros confrontando com 
a Rua Aprígio de Oliveira, encerrando a área de 156,35 m², sendo as casas confrontantes com frente para a Rua Bento Ramos de Queiroz e de propriedade da Companhia Siderurgia de Mogi das Cruzes -”COSIM”. Contribuinte nº 12.019.014.000-3. Objeto da matricula nº 24.549 do 1º 
CRI de Mogi das Cruzes. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 402.791,00 (QUATROCENTOS DE DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS) para (abril/2016) e deverá ser atualizado até a data do efetivo leilão eletrônico. ÔNUS: Consta da certidão de ônus extraída pelo sitio 
da ARISP em 11.04.2017, conforme AV-9 de 25.08.2015 – PENHORA EXEQUENDA. DEBITO DA AÇÃO: R$ 64.180,44 em junho/2016. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

1ª Vara Cível de Birigui. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóveis e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) GENI APARECIDA FRANCO TORRES (CPF 300.651.108-54) e s/mr, se casada for, e demais interessados, expedido nos autos da ação de Alienação Judicial de Bens – Proc. 
1003783-24.2015.8.26.0077 – Ajuizada por LEANDRO CREPALDI INACIO TORRES (CPF 215.563.678-48). O Dr. FABIO RENATO MAZZO REIS, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Birigui/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 e 
1.322 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões 
on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 21/08/2017 às 14:00h, e com término no dia 23/08/2017 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça com início no 
dia 23/08/2017 às 14:01h, e com término no dia 13/09/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. 
CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Matrícula 37.055 do 1º CRI de Birigui/SP: Um lote de terreno, sem benfeitorias, sob nº 6 da quadra E, situado com frente para o lado par da Rua Sete, distante 43,40 metros da esquina com a Rua Três, 
do loteamento denominado Birigui I, anexo a esta Cidade, Distrito, Município e Comarca de Birigui, Estado de São Paulo, com área de 170,00m², medindo 8,50 metros de frente, confrontando com a Rua 7, pelo lado direito de quem da Rua olha para o imóvel mede 20,00 metros, 
confrontando com o lote nº 5, pelo lado esquerdo mede 20,00 metros confrontando com o lote nº 7, e nos fundos mede, 8,50 metros, confrontando com o lote nº 41 todos da mesma quadra. Cadastrado na Prefeitura Municipal nº 02.05.076.0006-2. Laudo de avaliação: Imóvel da Rua 
Antonio Escanhoela, número 151, bairro Prefeito Mario Crem dos Santos, cidade de Birigui/SP. Sobre o imóvel foi edi�cado um prédio residencial, com 85,00m², em alvenaria, constituída no corpo principal por Sala, 2 dormitórios, cozinha banheiro comum. Anexo lateralmente 
Varanda coberta onde se instala a área de serviços frontalmente área coberta que se prolonga da Varanda lateral coberta até a divisa frontal funcionando parte como garagem. AVALIAÇÃO: R$ 79.000,00 (Setenta e nove mil reais) em novembro de 2016. ÔNUS: Dos autos e matrícula 
do imóvel, nada consta. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.  

4ª Vara Cível de Barueri. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do(a)(s) requerido(a)(s) COOPERATIVA HABITACIONAL PLANALTO tendo como órgão sucessor PAULICCOP PLANEJAMENTO E ACESSORIA À COOPERATIVAS HABITACIONAIS S/C LTDA 
(CNPJ 96.292.958/0001-72), ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA LTDA (CNPJ 47.089.297/0001-77), MARCOS ANACLETO PEREIRA DA SILVA, e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO PROCEDIMENTO COMUM – Proc. nº 0009467-28.2002.8.26.0068 
(068.01.2002.009467) – Ajuizada por SANDRO GUARDIA LIMA (CPF 163.449.088-66). A Dra. Renata Bittencourt Couto da Costa, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Fórum da Comarca de Barueri/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, 
regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a 
público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 21/08/2017 às 14:00h, e com término no dia 23/08/2017 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 23/08/2017 às 
14:01h, e com término no dia 13/09/2017 às 14:00h h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) 
do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): 1) APARTAMENTO Nº 11, localizado no 1º pavimento – tipo do BOLCO “B”, integrante do empreendimento denominado “CONJUNTO RESIDENCIAL DAS PEDRAS”, situado na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia 
Mello, nº 9200, no Jardim Ângela, 26º Subdistrito – Vila Prudente, com a área privativa de 63,310m2, a área comum de divisão não proporcional de 9,389m2, a área comum de divisão proporcional de 32,0177m2, perfazendo a área de construção de 104,7167m2, e a fração ideal no 
terreno condominial de 0,002525, equivalente a 34,319872m2, correspondendo-lhe uma vaga para estacionamento de veículo de passeio, em local indeterminado, sujeito ao uso de manobrista, cuja área está incluída na área comum do apartamento.. Contribuinte nº 155.280.0072.5. 
Objeto de matricula nº 159.751 do 6º CRI da Capital-SP. AVALIAÇÃO: R$ 275.382,27 (Duzentos e Setenta e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Sete centavos), julho/2016. ÔNUS: consta da certidão de ônus extraída através do sitio da ARISP em 29.07.2016, con-
forme AV-2 de 08.09.2011 – PENHORA EXEQUENDA.  As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro O�cial 
Sr. Uilian Aparecido da Silva, inscrito na JUCESP sob o nº 958. 

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
1371, 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  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

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 EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
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 EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA 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:1923B- CONTRATO: 818640009003-9-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA-
AGENCIA: AGENCIA 0235 - SE

HILDO MODESTO DE ARAUJO , BRASILEIRO(A), INSPETOR DE QUALIDADE  CPF
03433305803, CI 15.300.887-SSP/SP, CASADO(A) COM CICERA ERNESTO DE
ALBUQUERQUE ARAUJO , BRASILEIRO(A), DO LAR  CPF 09313763869, CI
30.094.872-4SSP/SP,
CLAUDIO MODESTO DE ARAUJO , BRASILEIRO(A), OPERADOR DE
MICROCOMPUTADOR  CPF 13254781805, CI 20.523.153-SSP/SP , SOLTEIRO(A),  e
cônjuge, se casado(a) estiver.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 24, 2º ANDAR, BLOCO D, CONDOMINIO
PARQUE DAS FLORES, SITUADO A AVENIDA NUNO MARQUES PEREIRA, Nº 110,
JARDIM CLARICE, 29 SUBDISTRITO - SANTO AMARO, SAO PAULO, SP. COM A
AREA UTIL DE 56,37M2, E A AREA COMUM DE 51,811M2, NESTA JA INCLUIDA A
CORRESPONDENTE A UMA VAGA INDETERMINADA NO ESTACIONAMENTO
COLETIVO LOCALIZADO A NIVEL DO TERREO, PARA A GUARDA DE UM
AUTOMOVEL, PERFAZENDO A AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 108,181M2,
CORRESPONDENDO A FRAÇÃO IDEAL DE 0,64292% NO TERRENO DO
CONDOMINIO. COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS,
ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 497.249,70
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 190.000,00

SAO PAULO, 14/08/2017
ARY ANDRÉ NETO

14 - 17 - 30/08/2017

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  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

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 EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
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 EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA 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 interessados, 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:1A903- CONTRATO: 3181640281701-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA-
AGENCIA: AGENCIA 4010 - INTERLADOS

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO, BRASILEIRO(A), FUNCIONÁRIO PUBLICO
CPF 08675600453, CI 210.749-SSP-PB, SEPARADO JUDICIALMENTE,  e cônjuge,
se casado(a) estiver.
TERESA CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS, BRASILEIRO(A), COMERCIÁRIA  CPF
69675317868, CI 5.251.022-SSP/SP, SOLTEIRO(A),  e cônjuge, se casado(a) estiver.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 33, 4º PAVIMENTO, BLOCO A-2, PARQUE
RESIDENCIAL PALMARES, SITUADO NA RUA GIUSEPPE TARTINI, Nº S/Nº, 32º
SUBDISTRITO-CAPELA DO SOCORRO, SAO PAULO, SP. COM A AREA UTIL DE
48,59M2 E A AREA COMUM DE 5,08M2, JA INCLUIDA A CORRESPONDENTE A 1
VAGA INDETERMINADA NO ESTACIONAMENTO DESCOBERTO, PERFAZENDO A
AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 53,67M2, CORRESPONDENDO-LHE A FRAÇÃO
IDEAL DE 0,000451502 NO TERRENO DO CONDOMINIO. COM TODAS AS SUAS
INSTALAÇOES, BENFEITORIAS, ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 36.185,86
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 200.000,00

SAO PAULO, 09/08/2017
ARY ANDRÉ NETO

09 - 12 - 30/08/2017

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA RAICHER LEILÕES JUDICIAIS & EXTRAJUDICIAIS (R18 eventos e Intermediação de ativos) através
do seu leiloeiro responsável SAMI RAICHER, leiloeiro oficial JUCESP n° 930,e devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário BANCO BMG S.A., instituição
financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3477 – 9º andar,, Bairro Itaim Bibi, inscrito no CNPJ
sob o nº 61.186.680/0001-74nos termos da Cédula de Crédito Bancário n° 25.14.05478 emitida em 31/03/2015e seus aditivos, bem como doTermo de Constituição de
Garantia Real de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis emitido em31/03/2015,nos quais figura como Fiduciante ESSER FLORIANÓPOLIS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA levará á  PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 25de agosto de 2017,
às 11:00 horas, no Auditório da R18 EVENTOS E INT. ATIVOS  (empresa  gestora do site RAICHER LEILÕES) AUDITÓRIO sito á Avenida Pacaembu, 1350 - Bairro
Pacaembu, São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 10.209.059,17  (dez milhões duzentos e nove mil cinquenta e nove reais
e dezessete centavos) , o imóvel com a propriedade consolidada em nome do Credor Fiduciário, registrado no5.º Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo, sob o
número de matrícula (94.399), com a seguinte descrição: (Lote único) IMÓVEL: Prédios e respectivo terreno situados na Rua Rego Freitas n. 255, 285 (com a área
construída de 85,00m2) e Rua Marquês de Itu , n.199, no 7º Subdistrito – Consolação , cujo terreno tem a seguinte descrição : inicia no ponto 1 , situado no alinhamento
da rua Rego Freitas, distante de 19,32m do encontro dos alinhamentos das ruas Rego Freitas e Marquês de Itu e segue 32,25m pelo alinhamento da Rua Rego Freitas
até o ponto 2 ; deflete à esquerda formando ângulointerno de 90º 26’19” e segue 11,09m confrontando com o imóvel n. 289, 293, 297, 301, 303, 307, 311 e 317da rua
Rego Freitas que também faz frente para a rua General Jardim , onde tem o nº.  194 – matricula n. 65706 deste Registro até o ponto 3; deflete à direita, formando um
ângulo interno de 269°07’43” e segue 1,04m com o mesmo confrontante até o ponto 4; deflete à esquerda formando ângulo interno de 89°41’42” e segue 9,07m
confrontando com o imóvel n. 186, 188 e 190 da rua General Jardim matricula n. 34.719 deste registro até o ponto 5 ; deflete à esquerda formando ângulo interno de
90°26’25”  e segue 3,80m até o ponto 6 ; deflete á direita formando ângulo interno de  272°26’29” e segue 4,50 até o ponto 7 ; deflete à esquerda formando ângulo interno
de  87°16’53” e segue 9,40m até o ponto 8 ; deflete à direita formando ângulo interno de 274°36’48” e segue 6,92m até o ponto 9 , confrontando dos trechos 5-6 ao 8-
9 com o imóvel n. 180 e 182 da rua General Jardim matricula n. 16.390 deste registro ; deflete à esquerda , formando um ângulo interno de 85°09’04” e segue 40,05m
confrontando com o imóvel n. 181 da rua Marquês de Itu -  matricula n. 22.321 deste Registro até o ponto 10 ; deflete à esquerda formando ângulo interno de 91°05’16”
e segue 14,33 pelo alinhamento da Rua Marquês de Itu até o ponto 11 ; deflete à esquerda formando um ângulo interno de 89°29’50”e segue 19,37m até o ponto 12,
deflete à direita , formando ângulo interno de  270°07’23” e segue 16,63m até o ponto 1 onde teve inicio a descrição , confrontando nos trechos 11-12 e 12-1com o imóvel
de n. 211, 213, 217 e 221 da rua Marques de Itu , que também faz frente para a rua Rego Freitas , n. 245, 249, e 253, formando com o segmento inicial ângulo interno
de 90°06’08”e encerrando a área de 1.208,37 m2.  – CONTRIBUINTES : 007.069.0057-1, 007.069.0001-4 E 007.069.019-7 (TRANSCRIÇÃO DA MATRICULA 94.399
5 CRI SÃO PAULO SP )  Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 11desetembrode 2017, às 11:00 horas, no mesmo local, para realização
do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 6.441.521,90 (seis milhões quatrocentos e quarenta e um mil quinhentos e vinte e um reais e noventa
centavos), valor que será atualizado no dia anterior à data de realização do referido leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line deverão se cadastrar
no site www.raicherleiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas,
antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site
www.raicherleiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do
leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado em que se encontram os imóveis e as respectivas
acessões, benfeitorias, construções e modificações (estruturais ou não), averbadas ou não na matrícula, sendo certo que nenhuma diferença porventura comprovada
nas dimensões dos Imóveis poderão ser invocados, a qualquer tempo, como motivo para compensação ou modificação no preço, ficando a cargo do arrematante a sua
regularização. Os imóveis estão ocupados pelos Fiduciantes, de forma quefica a cargo do arrematante  promover  a sua desocupação, nos termos do art. 30 da Lei
9.514/97. Eventuais regularizações dos imóveis nos cartórios de registro de imóveis, na prefeitura e demais órgãos governamentais caberão ao arrematante. O
arrematante presente pagará no ato o preço total da arremataçãoe a comissão do leiloeiro (RAICHER LEILÕES GESTOR JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DE
LEILÕES /R18 EVENTOS E INT. DE ATIVOS), correspondente a 5% sobre o valor de arrematação. Caso haja arrematante quer em primeiro ou segundo leilãoa
escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 24 horas depois
de comunicado expressamente, para efetuar o pagamento da totalidade do preço à vista, mediante transferência bancária para a conta nº 4000210, agência 0001, mantida
pelo Banco BMG nº 318, de titularidade do Credor Fiduciárioe da comissão. Os 5% referentes á comissão do leilão na conta 09990-7, agencia 0428 do banco Itaú em
nome de R18 Eventos e intermediação de ativos (ou em caso de leilão presencial em cheque nominal) em ambos casos , conforme edital, sob pena de considerar-se
ineficaz o referido lance. O arrematante somente será imitido na posse após (i) pagamento integral à vista do preço e (ii) a celebração da escritura de venda e compra.
No caso de não cumprimento da obrigação assumida, no prazo estabelecido, além do lance ser considerado ineficaz, estará o proponente sujeito a sanções e a
responsabilização por perdas e danos. Correrão por conta do arrematante todas as despesas relativas e/ou decorrentes da arrematação dos imóveis ou de eventual
regularização, tais como, taxas de qualquer natureza, incluindo Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), Imposto Territorial Urbano (IPTU) porventura em
aberto e outros impostos, alvarás, certidões, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. O Credor Fiduciário não se obriga a responder pela evicção de direito,
cujo risco é expressamente assumido pelo arrematante, nos termos dos arts. 448 e 449 do Código Civil Brasileiro. Ficam também notificados por meio do presente
edital, a devedora fiduciante e demais terceiros garantidores da realização do 1º e do 2º leilão. As informações e valores contidos neste edital são de total responsabilidade
do comitente vendedor, A total Responsabilidade deste leilão bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro
e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. Maiores informações diretamente no escritório
do leiloeiro Sr. Sami Raicher;Fone (11) 3578-1318 ou (11) 9.4800-5555 bem como poderão também ser feitas através do e-mail raicher@gmail.com com endereço
(apenas de correspondências) á Rua Conselheiro Brotero 1093 (34) - Bairro Higienópolis, São Paulo/SP.  14,18 e 22/08/17

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006985-39.2013.8.26.0704. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Rubens
Assumpção Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Fabio Vasconcelos, Avenida Atlantica, 240, Indaiá
- CEP 11660-000, Caraguatatuba-SP, CPF 038.613.598-39, RG 59344179, Não Identificado, Brasileiro,
Empresário, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Feltrin e Cardamone Comércio de
Veículos e Serviços Ltda., objetivando o recebimento de R$34.888,15 (Outubro/2013), representada pelo
cheque nº411101 no valor de R$ 28,150,00, sacado contra o Banco Real S/A, agência nº 0793 e conta corrente
nº 9.734.055-3. 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, pague o valor supra devidamente corrigido (ficando isento de custas processuais),
acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou apresente
embargos, sob pena de conversão do mandado de citação em mandado de execução. 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 julho de 2017. 12 e 15/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0135884- 80.2009.8.26.0100 (USU. 352) 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) Rosimeire de Assunção Tavares Ferreira,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Wilson Gonçalves Pinto e Ana Cláudia de Oliveira Pinto ajuizaram
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Capitão Paulo
Carrilho, nº 95, Vila Pirajussara, no 13º Subdistrito Butantã, São Paulo - SP, com área de 120,67m², contribuinte
nº 082.432.0114-9, 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.  12 e 15/08

Novas
funções do
GeoSampa
permitem a
medição de

áreas e
ângulos

diretamente
do mapa
digital da

cidade
A plataforma GeoSampa,

mapa digital da cidade em for-
mato aberto, mantido pela Secre-
taria Municipal de Urbanismo e
Licenciamento (SMUL), acaba
de disponibilizar duas novas
funções aos seus usuários.
Agora será possível medir de-
terminadas áreas (m2) e ângu-
los diretamente no mapa. Antes,
só era permitido determinar dis-
tâncias.

Além disso, uma nova ferra-
menta foi adicionada para gerar
desenhos e textos sobre o mapa.
Com essa novidade, o munícipe
poderá destacar áreas desejadas
e fazer anotações. Cores e for-
mas geométricas também são
oferecidas para facilitar a
visualização.

Para calcular áreas e ângu-
los, acesse o GeoSampa, seleci-
one o ícone “Medir”, localizado
no menu à esquerda da tela, e
marque uma das opções ofere-
cidas, isto é, “Medir Distância
Parcial e Total”, “Medir Área”
ou “Calcular Ângulo”. Feito
isso, clique para marcar o primei-
ro ponto desejado e os demais
para traçar o trecho pretendido.
Para finalizar a marcação, dê um
duplo clique.

Já para usufruir do recurso
que possibilita inserir desenhos
e textos no mapa, clique em “De-
senho” no menu esquerdo e es-
colha os modos de desenhos
disponíveis. O passo final é se-
lecionar uma cor para figura.

Ligue:
* 3258-0273

Jornal

O DIA SP

Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1060769-60.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Raquel Machado Carleial de Andrade, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GUSTAVOS’S - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, CNPJ
03.075.435/0001-93, na pessoa de seu representante legal, e a GUSTAVO ARIEL SZRIBER, CPF 130.030.308-
50, que BANCO DO BRASIL S/A lhes ajuizou uma ação Monitória, objetivando a cobrança de R$ 111.408,08
(31/07/2014), referente ao Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 357.604.482, firmado
pelas partes em 05/11/2013. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO destes, por
EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, pague o débito atualizado (isento de custas
processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena
de revelia, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em
executivo. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 01 de agosto de 2017. 12 e 15/08

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 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 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

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

 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
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009039-55.2015.8.26.0009. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Jair de
Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Vitor Vasques de Paula, Rua Orlando Calixto, 437, Parque
Independencia - CEP 03236-000, São Paulo-SP, CPF 371.343.658-40, RG 41.820.519-21, Não Identificado,
Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituto de Ensino Novo Dinâmico Ltda.,
alegando em síntese que foi firmado com o Sr. Márcio Luiz Sanchez (pai da menor Isabella Fischirners
Mizaro Sanchez) contrato de prestação de serviços educacionais para o ano letivo de 2013, sendo o débito
pago com cheques do requerido, no valor atualizado de R$ 2.729,32 (Agosto/2015), representada pelos
cheques n° 000031 no valor de R$ 643,00, n° 000027 no valor de R$ 382,00, n° 000026 no valor de R$ 382,00
e n° 000032 no valor de R$ 382,00, sacados contra o Banco Bradesco S/A, Agência 2625 e Conta Corrente
nº 018759-3. 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 embargos. Em caso de pronto pagamento, ficará o réu isente das
custas e honorários. 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 09 de junho de 2017. 12 e 15/08

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1122312-64.2014.8.26.0100. A Dra. Daniela Pazzeto Meneghine
Conceição, Juíza de Direito da 39ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Centro
de Tratamento Psicológico e Terapêutico Decisão Ltda - ME CNPJ: 10.716.437/0001-80 (na pessoa de seu
representante legal), que Luciana Cristina dos Santos CPF: 181.781.088-01 ajuizou Ação Anulatória de
Duplicata, Cancelamento de Protesto C.C. Indenização por Danos Morais, Procedimento Comum, objetivando
a nulidade da Duplicata Mercantil n° 1134, emitida em 02/05/2014, no valor de R$ 152,00, com o cancelamento
do protesto junto ao 4º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo/SP e indenização pelos danos
morais sofridos, diante da inexistência de negócio mercantil entre as partes. Estando a requerida em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de
presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da
Lei. 12 e 15/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005634-54.2016.8.26.0048 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Antonio
Boscaro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) corré Ana Gabriela Ferraz Manha, CPF 325.360.428-47 que,
Banco do Brasil S/A, lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, objetivando a cobrança de R$ 139.621,45 (31/
07/2016), referente Contrato de Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Física, firmado em 16/02/2012.
Estando a corré supra mencionada em local ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que no prazo
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
alegados. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de agosto de 2017.

12 e 15/08

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 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

NORMAS E CONDIÇÕES GERAIS DE LEILÃO. O Banco Mercantil do Brasil S.A, inscrito no CNPJ sob o nº 17.184.037/0001-10, com Sede na Cidade de Belo Horizonte – Minas Gerais, na Rua Rio de Janeiro 654/680 – Centro, torna público que no dia 26 de Agosto de 2017, as 10:00 horas da manhã fará realizar do Leiloeiro Oficial, Sr. Washington Luiz Pereira Vizeu, inscrito na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 414, e/ou seu preposto Sr. Dario Otoni de Araujo, portador do CPF/MF: 323.725.668-49, Leilão Público de Imóveis na forma presencial e eletrônica (on-line) simultaneamente dos seguintes bens imóveis descritos a seguir. O Leilão será realizado na cidade de São Paulo – SP, no auditório localizado à Avenida Indianópolis, 2895 – Planalto Paulista – São 
Paulo/SP, com salas abertas para receber Lances On-line na seguinte cidade e respectivo Leiloeiro Oficial/Preposto local conduzindo os lances: Betim – MG com o Sr. Cláudio Luiz Reis Araújo – JUCEMG nº 658 à Rua Engenheiro Gerhard Ett, 1525 e, Goiânia/GO com Sr Robson Bispo Xavier – JUCEG nº 047 à Rua Liberdade, LT 14/15. Lote 01 – Belo Horizonte/MG - Bairro Cidade Jardim, 
Apartamento nº 602 do Edifício Cidade Jardim Golden Flat, com área privativa de 21,50m², área comum de 31,484m² e área útil de 52,984m², Localizado na Avenida Prudente de Moraes, 520. Matricula nº 129979 do Cartório do 1º Oficio do RI da Comarca de Belo Horizonte/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 350.000,00. Lance inicial: R$ 245.000,00. Condições de Pagamento: A vista. 
Lote 02 – Belo Horizonte/MG - Bairro Cidade Jardim, Apartamento nº 603 do Edifício Cidade Jardim Golden Flat, com área privativa de 21,50m², área comum de 31,484m² e área útil de 52,984m², Localizado na Avenida Prudente de Moraes, 520. Matricula nº 129980 do Cartório do 1º Oficio do RI da Comarca de Belo Horizonte/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 350.000,00. Lance inicial: 
R$ 245.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 03 – Aracaju/SE - Bairro Atalaia Velha, Terreno com 914,23m², sem benfeitorias, localizado na Rua Pastor Martin Luther King, 188. Matricula nº 33026 do Cartório da 2ª Circunscrição Imobiliária de Aracaju/SE. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 600.000,00. Lance inicial: R$ 420.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 50% 
e o restante em 36 com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 04 – Araraquara/SP – Centro, Apartamento nº 31 do Residencial Alameda dos Oitis, localizado na Av. José Bonifácio, 797. Com área útil de 128,39m², área comum 56,7944m² e área total de 185,1844. Matricula nº 134539 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Araraquara/SP. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 350.000,00. Lance 
inicial: R$ 297.500,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 30% e o restante em 36 vezes com juros de 12% a.a (Tabela Price). Lote 05 – Aracaju/SE – Bairro Soledade, Gleba de Terras com 14.961,19m² sem benfeitorias, localizado na Av. Benjamin Constant, sem nº, lote 02.Matricula nº 22498 do 11º Oficio Imobiliário de Aracaju/SE. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 2.000.000,00. 
Lance inicial: R$ 1.400.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 30% e o restante em 24 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 06 – Barra dos Coqueiros/SE – Bairro Alameda das Barras, Terreno com 3.156,38m², sem benfeitorias (Área 01), situado na Rodovia Engenheiro Edilson Távora, SE 100, Km 25,26. Matricula nº 6719 do CRI de Barra dos Coqueiros/SE. Deso-
cupado. Preço Mínimo: R$ 400.000,00. Lance inicial: R$ 280.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 50% e o restante em 24 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 07 – Barra dos Coqueiros/SE – Bairro Alameda das Barras, Terreno com 2.740,28m², sem benfeitorias (Área 02), situado na Rodovia Engenheiro Edilson Távora, SE 100, Km 25,26. Matricula nº 6718 do 
CRI de Barra dos Coqueiros/SE. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 320.000,00. Lance inicial: R$ 224.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 50% e o restante em 24 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 08 – Cabo Frio/RJ – Centro, Apartamento nº 401 (Cobertura) do Edifício Solar de Minas, com área privativa estimada de 156,78m². Contendo no 1º Nível, Sala de 
jantar/estar, 02 quartos sendo 01 suíte, wc social, cozinha, área de serviço e DCE e, nível 02, sala, 01 quarto, WC social, churrasqueira coberta e 01 terraço descoberto. Av. Santos Dumont, 175. Matricula nº 28247 do 2º Oficio de RI da Comarca de Cabo Frio/RJ. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 1.000.000,00. Lance inicial: R$ 700.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 40% 
e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 09 – Campos de Goytacazes/RJ – Bairro Parque Jardim Aeroporto, Gleba de terras com 4.335,10 m² (Área Desmembrada 01/33), Inscrição Municipal nº 197968, originado de uma porção maior da propriedade Sítio Maranhão. Matricula nº 12694 do Cartório do 5º Oficio de Campos/RJ. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 
300.000,00. Lance inicial: R$ 210.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 30% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 10 – Campos de Goytacazes/RJ –  Bairro Parque Jardim Aeroporto, Gleba de terras com 32.035,61 m² (Área Desmembrada 02/34), Inscrição Municipal nº 197968, originado de uma porção maior da propriedade Sítio Maranhão. 
Matricula nº 12694 do Cartório do 5º Oficio de Campos/RJ. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 1.000.000,00. Lance inicial: R$ 700.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 30% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 11 – Montes Claros/MG – Condomínio Rural Estância Real, Terreno Lote 07 Quadra 03, com área privativa de 2.319,00m², área comum 
de 858,03m² e área total de 3.177,03m². Localizado na Rua Caminho de Mariana s/nº. Matricula nº 47587 do Oficio do 2º RI de Montes Claros/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 90.000,00. Lance inicial: R$ 63.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 12 – Montes Claros/MG – Condomínio Rural Estância Real, Terreno Lote 11 Quadra 04, com área privativa de 3.860,00m², área 
comum de 1.428,20m² e área total de 5.288,20m². Localizado na Rua Caminho de Ouro Preto s/nº. Matricula nº 47335 do Oficio do 2º RI de Montes Claros/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 150.000,00. Lance inicial: R$ 105.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 13 – Montes Claros/MG – Condomínio Rural Estância Real, Terreno Lote 18 Quadra 04, com área privativa de 
1.900,00m², área comum de 703,00m² e área total de 2.603,00m². Localizado na Rua Caminho de Sabará s/nº. Matricula nº 47336 do Oficio do 2º RI de Montes Claros/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 70.000,00. Lance inicial: R$ 49.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 14 – Montes Claros/MG – Condomínio Rural Estância Real, Terreno Lote 19 Quadra 04, com área privativa 
de 2.090,00m², área comum de 773,30m² e área total de 2.863,30m². Localizado na Rua Caminho de Sabará s/nº. Matricula nº 47337 do Oficio do 2º RI de Montes Claros/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 80.000,00. Lance inicial: R$ 56.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 15 – Montes Claros/MG – Condomínio Rural Estância Real, Terreno Lote 20 Quadra 04, com área pri-
vativa de 1.520,00m², área comum de 562,40m² e área total de 2.082,00m². Localizado na Rua Caminho de Sabará s/nº. Matricula nº 47338 do Oficio do 2º RI de Montes Claros/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 65.000,00. Lance inicial: R$ 45.500,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 16 – Montes Claros/MG – Condomínio Rural Estância Real, Terreno Lote 05 Quadra 05, com área 
privativa de 1.360,00m², área comum de 503,20m² e área total de 1.863,20m². Localizado na Rua Caminho Diamantina s/nº. Matricula nº 47340 do Oficio do 2º RI de Montes Claros/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 60.000,00. Lance inicial: R$ 42.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 17 – Montes Claros/MG – Condomínio Rural Estância Real, Terreno Lote 06 Quadra 05, com 
área privativa de 2.346,00m², área comum de 868,02m² e área total de 3.214,02m². Localizado na Rua Caminho Diamantina s/nº. Matricula nº 47341 do Oficio do 2º RI de Montes Claros/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 90.000,00. Lance inicial: R$ 63.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 18 – Montes Claros/MG – Condomínio Rural Estância Real, Terreno Lote 13 Quadra 06, 
com área privativa de 1.503,00m², área comum de 556,11m² e área total de 2.059,11m². Localizado na Rua Caminho das Gerais s/nº. Matricula nº 47594 do Oficio do 2º RI de Montes Claros/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 65.000,00. Lance inicial: R$ 45.500,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 19 – Montes Claros/MG – Condomínio Rural Estância Real, Terreno Lote 23 Quadra 
04, com área privativa de 1.520,00m², área comum de 562,40m² e área total de 2.082,40m². Localizado na Rua Caminho de Sabará s/nº. Matricula nº 47591 do Oficio do 2º RI de Montes Claros/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 65.000,00. Lance inicial: R$ 45.500,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 20 – Esmeraldas/MG – Loteamento Condomínio Nossa Fazenda, Chácara com 
terreno de 19.041,00m² e áreas construídas totalizando 75,64m². Localizado no Setor 03, Gleba 175 (174A). Possui piscina, quadra poliesportiva, campo de futebol soçaite, 02 poços artesianos, gerador, pomar. Matricula nº 35898 do CRI da Comarca de Esmeraldas/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 1.400.000,00. Lance inicial: R$ 980.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal 
de 30% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 21 – Paranã/TO – Gleba de terra com 1.773,6604 ha, denominada Fazenda Pequizeiro, conhecida como Fazenda Buriti e benfeitorias. Matricula nº 4768 do CRI da Comarca de Paranã/TO. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 4.000.000,00. Lance inicial: R$ 3.400.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 40% 
e o restante em 04 semestrais com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 22 – Feira de Santana/BA – Centro, Apartamento nº 201, localizado na Rua Abolição, 31. Com 81,22 de área útil. Contendo sala, 02 quartos, wc social, cozinha, área de serviço. Matricula nº 64830 do 1º RI e Hipotecas de Feira de Santana/BA. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 140.000,00. Lance inicial: R$ 119.000,00. 
Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 30% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 23 – Formosa/GO – Setor Nordeste, Terreno com 588,00m², lote 16 Quadra 25. Matricula nº 9992 do 1º Tabelionato de Notas e RI de Formosa/GO. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 65.000,00. Lance inicial: R$ 55.250,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 24 – Formo-
sa/GO – Setor Nordeste, Terreno com 555,50m², lote 17 Quadra 25. Matricula nº 9993 do 1º Tabelionato de Notas e RI de Formosa/GO. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 50.000,00. Lance inicial: R$ 42.500,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 25 – Formosa/GO – Setor Nordeste, Terreno com 560,00m², lote 18 Quadra 25. Matricula nº 9994 do 1º Tabelionato de Notas e RI de Formosa/
GO. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 50.000,00. Lance inicial: R$ 42.500,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 26 – Formosa/GO – Setor Nordeste, Terreno com 560,00m², lote 19 Quadra 25. Matricula nº 9995 do 1º Tabelionato de Notas e RI de Formosa/GO. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 50.000,00. Lance inicial: R$ 42.500,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 27 – Formosa/
GO – Setor Nordeste, Terreno com 560,00m², lote 20 Quadra 25. Matricula nº 9996 do 1º Tabelionato de Notas e RI de Formosa/GO. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 50.000,00. Lance inicial: R$ 42.500,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 28 – Formosa/GO – Setor Nordeste, Terreno com 560,00m², lote 21 Quadra 25. Matricula nº 9997 do 1º Tabelionato de Notas e RI de Formosa/GO. 
Desocupado. Preço Mínimo: R$ 50.000,00. Lance inicial: R$ 42.500,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 29 – Formosa/GO – Setor Nordeste, Terreno com 560,00m², lote 22 Quadra 25. Matricula nº 9998 do 1º Tabelionato de Notas e RI de Formosa/GO. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 75.000,00. Lance inicial: R$ 63.750,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 30 – Itabirito/MG 
– Condomínio Residencial Caquende, Terreno com 1.084,63m², sem benfeitorias. Matricula nº 17976 do CRI de Itabirito/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 50.000,00. Lance inicial: R$ 35.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 31 – Itaboraí/RJ – Bairro Três Pontes, Galpão Comercial com área útil de 765,88m² e terreno com 1.130,00m². Localizado na Rua Dona Belá, s/nº. Conten-
do 01 lanchonete, cozinha, 02 wc, sala, 01 vestiário, 02 arenas com arquibancadas. Matricula nº 48285 do RI de Itaboraí/RJ. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 450.000,00. Lance inicial: R$ 315.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 30% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 32 – Jaboatão dos Guararapes/PE – Bairro Piedade, Apartamento nº 301 
do Edifício Morada do Mar, com área útil de 242,15m², área comum 106,42m² e área total de 348,57m², Localizado na Rua Arnaldo Cavalcante de Aragão, 320. Matricula nº 42003 do Serviço Registral Imobiliário de Jaboatão dos Guararapes/PE. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 750.000,00. Lance inicial: R$ 637.500,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 50% e o restante em 36 
vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 33 – Jaguariúna/SP – Loteamento Parque Florianópolis, Terreno com 409,00m² lote 01 Quadra U, sem benfeitorias, Localizado na Rua 20, s/nº.. Matricula nº 308 do Oficial de RI de Jaguariúna/SP. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 85.000,00. Lance inicial: R$ 59.500,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 34 – Jaguariúna/SP – Loteamento 
Parque Florianópolis, Terreno com 374,00m², lote 02 Quadra 02 sem benfeitorias, Localizado na Rua 20, s/nº. Matricula nº 309 do Oficial de RI de Jaguariúna/SP. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 85.000,00. Lance inicial: R$ 59.500,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 35 – Jaguariúna/SP – Loteamento Parque Florianópolis, Terreno com 425,60m² lote 28 Quadra U, sem benfeitorias, 
Localizado na Rua Mansur Cordeiro, s/nº. Matricula nº 314 do Oficial de RI de Jaguariúna/SP. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 85.000,00. Lance inicial: R$ 59.500,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 36 – Jaguariúna/SP – Loteamento Parque Florianópolis, Terreno com 625,60m² lote 29 Quadra U, sem benfeitorias, Localizado na Rua Mansur Cordeiro, s/nº. Matricula nº 315 do Oficial 
de RI de Jaguariúna/SP. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 115.000,00. Lance inicial: R$ 80.500,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 37 – João Pinheiro/MG – Loteamento Setor Comercial Leste, Terreno com 1.000,00m², lote 01 Quadra 07, sem benfeitorias. Localizado na Rua Terezinha Batista Franco s/nº. Matricula nº 40986 do RI da Comarca de João Pinheiro/MG. Desocupado. Preço 
Mínimo: R$ 20.000,00. Lance inicial: R$ 14.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 38 – João Pinheiro/MG – Loteamento Setor Comercial Leste, Terreno com 1.000,00m², Lote 02 Quadra 07, sem benfeitorias. Localizado na Rua Terezinha Batista Franco s/nº. Matricula nº 40987 do RI da Comarca de João Pinheiro/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 20.000,00. Lance inicial: R$ 
14.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 39 – João Pinheiro/MG – Loteamento Setor Comercial Leste, Terreno com 1.000,00m², Lote 03 Quadra 07, sem benfeitorias. Localizado na Rua Terezinha Batista Franco s/nº. Matricula nº 40988 do RI da Comarca de João Pinheiro/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 20.000,00. Lance inicial: R$ 14.000,00. Condições de Pagamento: A 
vista. Lote 40 – Linhares/ES – Lugar Córrego Alegre, Gleba de Terras com 20.429,56m², sem benfeitorias. Localizado na Estrada Lasa s/nº. Matricula nº 37774 do RI da Comarca de Linhares/ES. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 750.000,00. Lance inicial: R$ 525.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 40% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 41 
– Macaé/RJ – Bairro da Glória, Terreno com 2.700,00m², lote 55-B, sem benfeitorias, localizado na Rua João Alves Jobim Saldanha, s/nº. Matricula nº 35035 do 2º Oficio de RI de Macaé/RJ. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 2.500.000,00. Lance inicial: R$ 2.125.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 30% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 42 
– Monte Carmelo/MG – Bairro Batuque Novo, Terreno com 811,80m², Lote 10 Quadra H, sem benfeitorias. Localizado na Rua Érico Veríssimo, s/nº. Matricula nº 14988 do CRI de Monte Carmelo/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 180.000,00. Lance inicial: R$ 153.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 43 – Lages/SC – Bairro Guarujá, Loteamento Morada do Sol II, Terreno com 
360,00m² sem benfeitorias, Lote 04 Quadra J, localizado na Rua 9126. Matricula nº 36639 do 4º Oficio de RI de Lajes/SC. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 60.000,00. Lance inicial: R$ 51.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 44 – Lages/SC – Bairro Guarujá, Loteamento Morada do Sol II, Terreno com 360,00m² sem benfeitorias, Lote 03 Quadra K, localizado na Rua 9126. Matricu-
la nº 36641 do 4º Oficio de RI de Lajes/SC. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 60.000,00. Lance inicial: R$ 51.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 45 – Lages/SC – Bairro Guarujá, Loteamento Morada do Sol II, Terreno com 360,00m² sem benfeitorias, Lote 08 Quadra J, localizado na Rua 9126. Matricula nº 36640 do 4º Oficio de RI de Lajes/SC. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 
60.000,00. Lance inicial: R$ 51.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 46 – Lages/SC – Bairro Guarujá, Loteamento Morada do Sol II, Terreno com 360,00m² sem benfeitorias, Lote 05 Quadra J, localizado na Rua Diniz Manfredi s/nº. Matricula nº 36189 do 4º Oficio de RI de Lajes/SC. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 65.000,00. Lance inicial: R$ 55.250,00. Condições de Pagamento: 
A vista. Lote 47 – Lages/SC – Bairro Guarujá, Loteamento Morada do Sol II, Terreno com 360,00m² sem benfeitorias, Lote 07 Quadra J, localizado na Rua Diniz Manfredi s/nº. Matricula nº 36190 do 4º Oficio de RI de Lajes/SC. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 65.000,00. Lance inicial: R$ 55.250,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 48 – Lages/SC – Bairro Guarujá, Loteamento Morada 
do Sol II, Terreno com 360,00m² sem benfeitorias, Lote 09 Quadra J, localizado na Rua Diniz Manfredi s/nº. Matricula nº 36191 do 4º Oficio de RI de Lajes/SC. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 65.000,00. Lance inicial: R$ 55.250,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 49 – Muriaé/MG – Bairro Alto do Castelo, Terreno com 256,18m² sem benfeitorias, Lote 21 Quadra B, localizado na Rua 
01, s/nº. Matricula nº 39278 do CRI de Muriaé/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 80.000,00. Lance inicial: R$ 68.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 50 – Nova Lima/MG – Condomínio Vila Alpinas, Terreno com 1.536,00m², lote 10 Quadra 01. Localizado na Rua Bem-Te-Vi, s/nº. Matricula nº 37020 do RI de Nova Lima/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 550.000,00. Lance 
inicial: R$ 385.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 40% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 51 – Parauapebas/PA – Bairro Parque dos Carajás, Condomínio Tarcísio Schettino Ribeiro, Apartamento nº 103 do Bloco 3, Quadra 62, lote 01. Localizado na Av. Potiguá, s/nº. Matricula nº 36587 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Parauape-
bas/PA. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 70.000,00. Lance inicial: R$ 49.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 52 – Parauapebas/PA – Bairro Parque dos Carajás, Condomínio Tarcísio Schettino Ribeiro, Apartamento nº 403 do Bloco 3, Quadra 62, lote 01, com área privativa de 53,52m², Garagem com 12,50m², Área comum 27,9678 e área total de 93,98777. Localizado na Av. Po-
tiguá, s/nº. Matricula nº 36599 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Parauapebas/PA. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 70.000,00. Lance inicial: R$ 49.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 53 – Parauapebas/PA – Bairro Parque dos Carajás, Condomínio Tarcísio Schettino Ribeiro, Apartamento nº 104 do Bloco 6, Quadra 62, lote 01, com área privativa de 53,52m², Garagem 
com 12,50m², Área comum 27,9678 e área total de 93,98777. Localizado na Av. Potiguá, s/nº. Matricula nº 36636 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Parauapebas/PA. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 70.000,00. Lance inicial: R$ 49.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 54 – Parauapebas/PA – Bairro Parque dos Carajás, Condomínio Tarcísio Schettino Ribeiro, Apartamen-
to nº 301 do Bloco 7, Quadra 62, lote 01, com área privativa de 53,52m², Garagem com 12,50m², Área comum 27,9678 e área total de 93,98777. Localizado na Av. Potiguá, s/nº. Matricula nº 36657 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Parauapebas/PA. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 70.000,00. Lance inicial: R$ 49.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 55 – Parauapebas/
PA – Bairro Parque dos Carajás, Condomínio Tarcísio Schettino Ribeiro, Apartamento nº 102 do Bloco 9, Quadra 62, lote 01, com área privativa de 53,52m², Garagem com 12,50m², Área comum 27,9678 e área total de 93,98777. Localizado na Av. Potiguá, s/nº. Matricula nº 37453 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Parauapebas/PA. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 70.000,00. 
Lance inicial: R$ 49.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 56 – Parauapebas/PA – Bairro Parque dos Carajás, Condomínio Tarcísio Schettino Ribeiro, Apartamento nº 303 do Bloco 9, Quadra 62, lote 01, com área privativa de 53,52m², Garagem com 12,50m², Área comum 27,9678 e área total de 93,98777. Localizado na Av. Potiguá, s/nº. Matricula nº 37452 do Cartório de Registro 
Geral de Imóveis de Parauapebas/PA. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 70.000,00. Lance inicial: R$ 49.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 57 – Parauapebas/PA – Bairro Parque dos Carajás, Condomínio Tarcísio Schettino Ribeiro, Apartamento nº 402 do Bloco 9, Quadra 62, lote 01, com área privativa de 53,52m², Garagem com 12,50m², Área comum 27,9678 e área total de 
93,98777. Localizado na Av. Potiguá, s/nº. Matricula nº 37465 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Parauapebas/PA. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 70.000,00. Lance inicial: R$ 49.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 58 – Parauapebas/PA – Bairro Parque dos Carajás, Condomínio Tarcísio Schettino Ribeiro, Apartamento nº 303 do Bloco 10, Quadra 62, lote 01, com área 
privativa de 53,52m², Garagem com 12,50m², Área comum 27,9678 e área total de 93,98777. Localizado na Av. Potiguá, s/nº. Matricula nº 37478 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Parauapebas/PA. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 70.000,00. Lance inicial: R$ 49.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 59 – Parauapebas/PA – Bairro Parque dos Carajás, Condomínio Tarcísio 
Schettino Ribeiro, Apartamento nº 101 do Bloco 11, Quadra 62, lote 01, com área privativa de 53,52m², Garagem com 12,50m², Área comum 27,9678 e área total de 93,98777. Localizado na Av. Potiguá, s/nº. Matricula nº 37484 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Parauapebas/PA. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 70.000,00. Lance inicial: R$ 49.000,00. Condições de Pagamento: A 
vista. Lote 60 – Parauapebas/PA – Bairro Parque dos Carajás, Condomínio Tarcísio Schettino Ribeiro, Apartamento nº 101 do Bloco 12, Quadra 62, lote 01, com área privativa de 53,52m², Garagem com 12,50m², Área comum 27,9678 e área total de 93,98777. Localizado na Av. Potiguá, s/nº. Matricula nº 37500 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Parauapebas/PA. Desocupado. 
Preço Mínimo: R$ 70.000,00. Lance inicial: R$ 49.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 61 – Parauapebas/PA – Bairro Parque dos Carajás, Condomínio Tarcísio Schettino Ribeiro, Apartamento nº 403 do Bloco 12, Quadra 62, lote 01, com área privativa de 53,52m², Garagem com 12,50m², Área comum 27,9678 e área total de 93,98777. Localizado na Av. Potiguá, s/nº. Matricula nº 
37514 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Parauapebas/PA. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 70.000,00. Lance inicial: R$ 49.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 62 – Parauapebas/PA – Bairro Parque dos Carajás, Condomínio Tarcísio Schettino Ribeiro, Apartamento nº 102 do Bloco 13, Quadra 62, lote 01, com área privativa de 53,52m², Garagem com 12,50m², Área 
comum 27,9678 e área total de 93,98777. Localizado na Av. Potiguá, s/nº. Matricula nº 37517 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Parauapebas/PA. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 70.000,00. Lance inicial: R$ 49.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 63 – Pindamonhangaba/SP – Centro, Apartamento nº 42 do Edifício Condomínio Residencial Eldorado, com área útil de 
81,15m², área comum de 36,9920m² e área total de 118,1420m². Localizado na Rua Martin Cabral, 310. Contendo sala, sacada, 01 dormitório, wc social, cozinha, área de serviço e garagem. Matricula nº 51535 do RI de Pindamonhangaba/SP. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 290.000,00. Lance inicial: R$ 246.500,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 30% e o restante em 36 
vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 64 – Pindamonhangaba/SP – Centro, Apartamento nº 43 do Edifício Condomínio Residencial Eldorado, com área útil de 81,15m², área comum de 36,9920m² e área total de 118,1420m². Localizado na Rua Martin Cabral, 310. Contendo sala, sacada, 01 dormitório, wc social, cozinha, área de serviço e garagem. Matricula nº 51536 do RI de 
Pindamonhangaba/SP. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 290.000,00. Lance inicial: R$ 246.500,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 30% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 65 – Pouso Alegre/MG – Loteamento Village Angelo Guersoni, Terreno com 1.443,00m² sem benfeitorias, lote 14 Quadra F. Matricula nº 94215 do RI da Comarca de Pouso 
Alegre/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 250.000,00. Lance inicial: R$ 175.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 50% e o restante em 24 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 66 – Pouso Alegre/MG – Loteamento Village Angelo Guersoni, Terreno com 1.900,00m² sem benfeitorias, lote 16 Quadra F. Matricula nº 94217 do RI da Comarca de Pouso Alegre/MG. 
Desocupado. Preço Mínimo: R$ 330.000,00. Lance inicial: R$ 231.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 50% e o restante em 24 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 67 – Pouso Alegre/MG –  Loteamento Village Angelo Guersoni, Terreno com 1.569,00m² sem benfeitorias, lote 21 Quadra F. Matricula nº 94222 do RI da Comarca de Pouso Alegre/MG. Desocupado. 
Preço Mínimo: R$ 270.000,00. Lance inicial: R$ 189.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 50% e o restante em 24 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 68 – Pouso Alegre/MG – Loteamento Village Angelo Guersoni, Terreno com 12.766,00m² sem benfeitorias, lote 01 Quadra C. Matricula nº 94192 do RI da Comarca de Pouso Alegre/MG. Desocupado. Preço Míni-
mo: R$ 390.000,00. Lance inicial: R$ 273.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 50% e o restante em 24 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 69 – Pouso Alegre/MG – Loteamento Village Angelo Guersoni, Terreno com 1.890,00m² sem benfeitorias, lote 02 Quadra C. Matricula nº 94193 do RI da Comarca de Pouso Alegre/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 
290.000,00. Lance inicial: R$ 203.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 50% e o restante em 24 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 70 – Pouso Alegre/MG – Loteamento Village Angelo Guersoni, Terreno com 2.187,00m² sem benfeitorias, lote 01 Quadra D. Matricula nº 94194 do RI da Comarca de Pouso Alegre/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 330.000,00. 
Lance inicial: R$ 231.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 50% e o restante em 24 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 71 – Pouso Alegre/MG – Loteamento Village Angelo Guersoni, Terreno com 1.412,00m² sem benfeitorias, lote 12 Quadra F. Matricula nº 94213 do RI da Comarca de Pouso Alegre/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 270.000,00. Lance inicial: 
R$ 189.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 50% e o restante em 24 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 72 – Betim/MG – Bairro Decamão, Terreno com 6.922,52m² com benfeitorias e guarita de segurança. Localizado na Rua Duque de Caxias, 255. Matriculas nº 58957, 76224, 83319, 106535 e 106536 do CRI de Betim/MG. Imóvel Ocupado. A desocupação 
ou negociação com o ocupante é de inteira responsabilidade do arrematante comprador, inclusive custos inerentes. Preço Mínimo: R$ 3.600.000,00. Lance inicial: R$ 2.520.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 40% e o restante em 48 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 73 – Santos/SP – Bairro Marapé, Apartamento nº 102 do Residencial Nicole, com área útil 
de 92,88m², garagem com 24,00m², área comum 47,92m², área total 164,80m². Localizado na Rua Dona Ana Nery, 52. Matricula nº 82210 do Cartório do 1º Oficio do RI da Comarca de Santos/SP. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 450.000,00. Lance inicial: R$ 382.500,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 30% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 
74 – Sorriso/MT – Bairro Pinheiros III, Terreno com 9.394,00m² sem benfeitorias, Lote 106 - C/B, localizado na Rua Euclides d Cunha, s/nº. Matricula nº 46671 do CRI de Sorriso/MT. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 1.000.000,00. Lance inicial: R$ 700.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 40% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 75 – Santo 
Anotnio do Leverger/MT– Lote Queiroz, Terreno com 2,0289ha e respectivas benfeitorias, restaurante, tanques de alevinos, 07 apartamentos, quiosque, casa do caseiro, piscina, poço artesiano. Localizado na Av. Benedita Gonçalves de Queiros, s/nº. Matricula nº 763 do 1º Serviço Registral de Imóveis, Titulos e Documentos da Comarca de Stº Antonio do Leverger/MT. Desocupado. Preço 
Mínimo: R$ 300.000,00. Lance inicial: R$ 210.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 50% e o restante em 24 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 76 – Taubaté/SP– Bairro Bosque Flamboyant, Salas comerciais e garagem, sendo, Sala nº 501 com 49,290,00n² de área útil, garagem com 10,350m² área comum com 33,977m² e área total com 83,267, matricula nº 
123375 e, Sala nº 513 com 59,020m² de área útil, 10,350m² de garagem, área comm de 41,761m² e área total de 100,781m² , matricula nº 123387 e, Vaga de garagem nº 88 com área útil de 10,350m², área comum de 1,412m² e área total 11,762m², matricula nº 123316, todos matriculados na RI de Taubaté/SP. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 335.000,00. Lance inicial: R$ 234.500,00. 
Condições de Pagamento: A vista. Lote 77 – Tremembé/SP – Bairro Areão, Casa nº 05 do Condomínio Residencial Alto de Pinheiros. Com área útil de 83,17m² e terreno com 201,60m². Localizado na Rua 02, nº 20. Matricula nº 7435 do CRI da Comarca de Tremembé/SP. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 280.000,00. Lance inicial: R$ 196.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 
50% e o restante em 24 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 78 – Sorocaba/SP – Bairro Boa Vista/ Terreno com 1.256,46m², designado como área 5, sem benfeitorias. Localizado na Rua Yashica, s/nº. Matricula nº 182411 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Sorocaba/SP. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 1.000.000,00. Lance inicial: R$ 560.000,00. Condições de Pagamento: 
A vista ou sinal de 50% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 79 – Muriaé/MG – Bairro Alto do Castelo, Casa A do Condomínio Residencial Bela Vista, com área construída de 149,51m², sendo no pavimento terreno 02 vagas de garagem e, 1º pavimento com 02 quartos, sala Estar/Jantar, copa/cozinha, wc social e, 2º pavimento com suíte e lavanderia. Localiza-
do na Rua Aldo Furlani, 11.Matricula nº 49097 do RI de Muriaé/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 210.000,00. Lance inicial: R$ 178.500,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 30% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 80 – Muriaé/MG – Bairro Alto do Castelo, Casa C do Condomínio Residencial Bela Vista, com área construída de 130,74m², sendo 
no pavimento terreno 01 vagas de garagem e, 1º pavimento com 02 quartos sendo 01 suíte e varanda, sala Estar/Jantar, cozinha, wc social e, 2º pavimento com suíte, sala, área para churrasco e área de serviço. Localizado na Rua Aldo Furlani, 21. Matricula nº 49099 do RI de Muriaé/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 200.000,00. Lance inicial: R$ 170.000,00. Condições de Pagamento: A 
vista ou sinal de 30% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 81 – Santo Antonio de Posse/SP – Bairro Jardim Vila Rica II, Galpão Industrial com área útil de 1.026,73m² e terreno com 1.080,00m², localizado na Rua Domingos, 427. Matricula nº 12239 do RI de Jaguariuna/SP. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 935.000,00. Lance inicial: R$ 794.750,00. Condições 
de Pagamento: A vista ou sinal de 50% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 82 – Congonhas/MG– Bairro Centro, Terreno com 3.942,00m² e construção com 271,25m², localizado na Av. Julia Kubitscheck, 903. Matricula nº 3516 do RI de Congonhas/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 5.000.000,00. Lance inicial: R$ 4.250.000,00. Condições de Pagamento: 
A vista ou sinal de 40% e o restante em 24 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 83 – Montes Claros/MG– Bairro Vista Alegre, Terreno com 22.142,50m² sem benfeitorias, localizado na Rodovia Júlio Garcia (BR 365) s/nº. Matricula nº 27940 do 2º RI de Montes Claros/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 3.100.000,00. Lance inicial: R$ 2.635.000,00. Condições de Pagamento: A 
vista ou sinal de 50% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 84 – Pirapora/MG– Bairro Santos Dumont, Galpão Comercial com terreno de 1.517,77m² e respectivas construções não averbadas nas matriculas. Regularização e encargos por conta do comprador. Localizado na Av. Pio XII, nº 48. Composto pelas Matriculas nºs 1350, 6573 e 12464 do RI de Pirapora/
MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 3.000.000,00. Lance inicial: R$ 2.550.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 50% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 85 – Belo Horizonte/MG– Bairro São Pedro, Apartamento nº 902 do Edifício Residencial Cristina, com área útil de 135,49m², área comum de 62,14m² e área total de 197,63m², composto 
por 03 dormitórios sendo 01 suíte, salas,varanda,WC social, cozinha, área de serviço e DCE e 03 vagas de garagem. Localizado na Rua Cristina, 1092. Matricula nº 66938 do 4º RI de Belo Horizonte/MG.Desocupado. Preço Mínimo: R$ 900.000,00. Lance inicial: R$ 765.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 86 – Nova Lima/MG – Bairro Alphaville Lagoa dos Ingleses, Terreno com 
817,88m², lote 11, Quadra L sem benfeitorias, localizado na Rua Topázio, s/nº. Matricula nº 42515 do RI de Nova Lima/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 288.000,00. Lance inicial: R$ 244.800,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 87 – Sete Lagoas/MG – Bairro Canaan, Galpão de nº 85 do terreno nº 22, Quadra 07, com 350,00m². Localizado na Rua José Gonçalves de Oliveira, s/
nº. Matricula nº 12983 do 1º Cartório Imobiliário da Comarca de Sete Lagoas/MG. Desocupado. Preço Mínimo: R$ 630.000,00. Lance inicial: R$ 535.500,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 50% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 88 – Praia Grande/SP - Bairro Jardim Real, Terrenos, sendo um com área total de 1.397,15m², Matricula nº 3461 e 
outro com área total de 1.396,94m². Localizado na Rua Flórida, 450, Bairro Jardim Real. Matricula nº 3462 ambos do Cartório de Registro de Imóveis de Praia Grande/SP. Imóveis Ocupados. O vendedor informa que o imóvel esta ocupado por terceiros e será de única e exclusiva responsabilidade do arrematante providencias legais para a eventual desocupação e/ou negociação com o ocupan-
te assumindo inteiramente os custos decorrentes, isentando desde já o Vendedor de qualquer responsabilidade. Preço Mínimo: R$ 1.400.000,00. Lance inicial: R$ 1.190.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 89 – Januária/MG - Fazenda Rio do Peixe – Área rural de 4.281,2748 há. Imóvel rural. Matricula nº 19.177 junto Ofício de Registro de Imóveis de Januária/MG , Certificado de 
Cadastro de Imóvel Rural – CCIR nº 04418028098. Código do Imóvel Rural: 401.021.058.122-7. Numero do Imóvel na Receita Federal – NIRF; 6.649.401-0. Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA ; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Superintendência Regional de Minas Gerais- SR06 (MG, processo : 54.170.006.312/2009-41 Certificação nº 061.011.000.031-
06. Confrontações e demarcações estão contidas na matrícula. Obs: Regularização e encargos perante os órgãos competentes da divergência da área construída não averbadas no RI, ocorrerão por conta do comprador. Imóvel pendente de Georeferenciamento, regularização tais como retificação de área, registro da delimitação georeferenciada, bem como, regularização e registro do CAR 
(Cadastro Rural Ambiental) por conta do Arrematante/Comprador, incluído todas as despesas inerentes. A reserva legal, conforme consta do código Florestal ( Lei Federal no 4771 de 15/09/1965 com nova redação dada pela Lei Federal no 18/07/1989) não se encontra averbada, regularização por conta do Arrematante/Comprador, inclusive despesas inerentes. Imóvel Desocupado. Preço Mí-
nimo: R$ 3.000.000,00. Lance inicial: R$ 2.100.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 50% e o restante em 04 parcelas semestrais com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 90 – Jaboticatubas/MG - Loteamento Reserva Real, Terreno Lote nº 09 da quadra nº 34 com área total de 1.958,37m². Matricula nº 16215 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaboticatubas/MG. O 
vendedor informa constar na matricula do imóvel restrições judiciais, não podendo o Arrematante alegar desconhecimento e/ou prejuízos em razão destas restrições. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 40.000,00. Lance inicial: R$ 28.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 91 – Jaboticatubas/MG - Loteamento Reserva Real, Terreno Lote nº 10 da quadra nº 34 com área total de 
2.009,43m². Matricula nº 16216 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaboticatubas/MG. O vendedor informa constar na matricula do imóvel restrições judiciais, não podendo o Arrematante alegar desconhecimento e/ou prejuízos em razão destas restrições. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 40.000,00. Lance inicial: R$ 28.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 92 – Jaboti-
catubas/MG - Loteamento Reserva Real, Terreno Lote nº 01 da quadra nº 35 com área total de 1.711,31m². Matricula nº 16217 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaboticatubas/MG. O vendedor informa constar na matricula do imóvel restrições judiciais, não podendo o Arrematante alegar desconhecimento e/ou prejuízos em razão destas restrições. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 
40.000,00. Lance inicial: R$ 28.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 93 – Jaboticatubas/MG - Loteamento Reserva Real, Terreno Lote nº 02 da quadra nº 35 com área total de 1.893,16m². Matricula nº 16218 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaboticatubas/MG. O vendedor informa constar na matricula do imóvel restrições judiciais, não podendo o Arrematante alegar desco-
nhecimento e/ou prejuízos em razão destas restrições. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 40.000,00. Lance inicial: R$ 28.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 94 – Jaboticatubas/MG - Loteamento Reserva Real, Terreno Lote nº 03 da quadra nº 35 com área total de 2.000,36m². Matricula nº 16219 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaboticatubas/MG. O vendedor informa 
constar na matricula do imóvel restrições judiciais, não podendo o Arrematante alegar desconhecimento e/ou prejuízos em razão destas restrições. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 40.000,00. Lance inicial: R$ 28.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 95 – Jaboticatubas/MG - Loteamento Reserva Real,Terreno Lote nº 04 da quadra nº 35 com área total de 1.998,46m². Matri-
cula nº 16341 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaboticatubas/MG. O vendedor informa constar na matricula do imóvel restrições judiciais, não podendo o Arrematante alegar desconhecimento e/ou prejuízos em razão destas restrições. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 40.000,00. Lance inicial: R$ 28.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 96 – Jaboticatubas/MG - Lotea-
mento Reserva Real,Terreno Lote nº 05 da quadra nº 35 com área total de 1.923,04m². Matricula nº 16342 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaboticatubas/MG. O vendedor informa constar na matricula do imóvel restrições judiciais, não podendo o Arrematante alegar desconhecimento e/ou prejuízos em razão destas restrições. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 40.000,00. Lance 
inicial: R$ 28.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 97 – Jaboticatubas/MG - Loteamento Reserva Real,Terreno Lote nº 06 da quadra nº 35 com área total de 1.766,43m². Matricula nº 16343 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaboticatubas/MG. O vendedor informa constar na matricula do imóvel restrições judiciais, não podendo o Arrematante alegar desconhecimento e/ou 
prejuízos em razão destas restrições.Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 40.000,00. Lance inicial: R$ 28.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 98 – Jaboticatubas/MG - Loteamento Reserva Real, Terreno Lote nº 08 da quadra nº 34 com área total de 1.652,73m². Matricula nº 16344 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaboticatubas/MG. O vendedor informa constar na matri-
cula do imóvel restrições judiciais, não podendo o Arrematante alegar desconhecimento e/ou prejuízos em razão destas restrições. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 40.000,00. Lance inicial: R$ 28.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 99 – Jaboticatubas/MG - Loteamento Reserva Real, Terreno Lote nº 07 da quadra nº 25 com área total de 2.082,48m². Matricula nº 16345 do 
Cartório de Registro de Imóveis de Jaboticatubas/MG. O vendedor informa constar na matricula do imóvel restrições judiciais, não podendo o Arrematante alegar desconhecimento e/ou prejuízos em razão destas restrições. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 40.000,00. Lance inicial: R$ 28.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 100 – Jaboticatubas/MG - Loteamento Reserva 
Real,Terreno Lote nº 01 da quadra nº 34 com área total de 1.711,35m². Matricula nº 16347 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaboticatubas/MG. O vendedor informa constar na matricula do imóvel restrições judiciais, não podendo o Arrematante alegar desconhecimento e/ou prejuízos em razão destas restrições. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 40.000,00. Lance inicial: R$ 28.000,00. 
Condições de Pagamento: A vista. Lote 101 – Jaboticatubas/MG - Loteamento Reserva Real, Terreno Lote nº 07 da quadra nº 31 com área total de 1.393,31 m². Matricula nº 16270 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaboticatubas/MG. O vendedor informa constar na matricula do imóvel restrições judiciais, não podendo o Arrematante alegar desconhecimento e/ou prejuízos em razão 
destas restrições. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 40.000,00. Lance inicial: R$ 28.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 102 – Jaboticatubas/MG - Loteamento Reserva Real, Terreno Lote nº 03 da quadra nº 33 com área total de 1.474,83m². Matricula nº 16719 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaboticatubas/MG. O vendedor informa constar na matricula do imóvel 
restrições judiciais, não podendo o Arrematante alegar desconhecimento e/ou prejuízos em razão destas restrições. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 40.000,00. Lance inicial: R$ 28.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 103 – Jaboticatubas/MG - Loteamento Reserva Real,Terreno Lote nº 02 da quadra nº 34 com área total de 1.333,95m². Matricula nº 16720 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Jaboticatubas/MG. O vendedor informa constar na matricula do imóvel restrições judiciais, não podendo o Arrematante alegar desconhecimento e/ou prejuízos em razão destas restrições. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 40.000,00. Lance inicial: R$ 28.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 104 – Jataizinho/PR - Bairro Loteamento Tibagi, Casa residen-
cial com 78,08m² de área útil e terreno com 167,1875m². Localizado na Rua Walter Gomes de Faria, 52. Matricula nº 22092 do RI, Foro Regional de Ibiporã, Comarca Metropolitana de Londrina/PR. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 170.000,00. Lance inicial: R$ 119.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 105 – Campinas/SP -  Bairro Parque Brasilia, Apartamento nº 602, do 
Condomínio Residencial Pérgolas, com área útil de 81,80m², área comum de 47,161m², garagem com 10,125m², área total de 139,086m². Localizado na Rua Major Telmo Coelho Filho, 314. Matricula nº 133417 do 1º Oficial de RI de Campinas. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 280.000,00. Lance inicial: R$ 238.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 40% e o restante 
em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 106 – Sorocaba/SP - Bairro Aparecidinha, Casa residencial tipo sobrado nº 10, do Condomínio Villagio Amabile, com área privativa de 91,37m², área comum de 1,171m² e área total de 92,541m². Localizado na Rua Joaquim Machado, 900. Matricula nº 191048 do 1º RI de Sorocaba/SP. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 250.000,00. 
Lance inicial: R$ 212.500,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 40% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 107 – Sorocaba/SP - Bairro Aparecidinha, Casa residencial tipo sobrado nº 12, do Condomínio Villagio Amabile, com área privativa de 91,37m², área comum de 1,171m² e área total de 92,541m². Localizado na Rua Joaquim Machado, 900. 
Matricula nº 191050 do 1º RI de Sorocaba/SP. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 250.000,00. Lance inicial: R$ 212.500,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 40% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 108 – Belo Horizonte/MG - Bairro Luxemburgo, Apartamento nº 103 do Edifício Agulhas Negras. Com área útil de 89,60m² e garagem de 01 
vaga. Localizado na Rua Henrique Sales, 185. Matricula nº 20885 do 1º Oficio de RI de Belo Horizonte/MG. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 530.000,00. Lance inicial: R$ 450.500,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 40% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 109 – Monte Carmelo/MG - Bairro Batuque Novo, Terreno e benfeitoria com 360,00m², 
Lote 08 Quadra I. Localizado na Rua Monteiro Lobato, s/nº. Matricula nº 9299 do CRI de Monte Carmelo/MG. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 120.000,00. Lance inicial: R$ 102.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 110 – Diadema/SP - Bairro Jd. Campanário, Galpão Industrial com área construída de 2.475,53m² e terreno com 3.263,25m². Localizado na Avenida Maria Le-
onor, 836. Matricula nº 1286 do CRI de Diadema/SP. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 4.000.000,00. Lance inicial: R$ 2.800.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 50% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 111 – Volta Redonda/RJ - Bairro Bom Retiro, Gleba de terra e benfeitoria, medindo 2.500,00m². Localizado na Av. Antonio de Almeida, 
845. Matricula nº 1320 do CRI da 2ª Circunscrição de Volta Redonda. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 2.800.000,00. Lance inicial: R$ 1.960.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 50% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 112 – Belo Horizonte/MG - Bairro Stª Amélia, Terreno sem benfeitorias com 3.597,81m². Localizado na Rua Augusto 
Moreira, 787. Matricula nº 115077 do 6º RI de Belo Horizonte/MG. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 3.500.000,00. Lance inicial: R$ 2.450.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 50% e o restante em 24 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 113 – Betim/MG - Terreno com área total de 144.000,00m², ou 14,04 há em Várzea das Flores, com mata nativa e re-
levo plano. Localização: Saindo do Kartódromo internacional de Betim/MG, seguindo por estrada de terra sentido Várzea das Flores por aproximadamente 2,5 km. Coordenadas geográficas (S 19º54’18.3” WO 44º09’53.27”). Área de preservação permanente (APP). Matricula nº 7200 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim/MG. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 
3.000.000,00. Lance inicial: R$ 2.100.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 50% e o restante em 24 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 114 – Cabeceiras/GO - Fazenda denominada Buritizinho, com 2.789,0238 ha e benfeitorias. Localização: Partindo de Cabeceiras pela Rodovia Estadual na direção de Buritis/MG por 7 Km até uma estrada a esquerda com placa 
indicativa da Fazenda Buritizinho. Matricula nº 2479 do CRI de Cabeceira/GO. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 10.000.000,00. Lance inicial: R$ 8.500.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 115 – Uberlândia/MG - Bairro Tubalina, Terreno com 1.903,5475m² sendo lote 1 B1, Quadra 8. Localizado na Rua Humaita s/nº. Matricula nº 94019 do 2º RI de Uberlândia/MG. Imóvel 
Desocupado. Preço Mínimo: R$ 1.200.000,00. Lance inicial: R$ 1.020.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 40% e o restante em 24 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 116 – Morada Nova de Minas/MG - Fazenda Santa Quitéria, com 193,60 ha e benfeitorias. Matricula nº 2656 do CRI de Morada Nova de Minas/MG. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 
700.000,00. Lance inicial: R$ 490.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 50% e o restante em 02 parcelas semestrais com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 117 – Bambui/MG - Fazenda Glória com 82,6878 ha e benfeitorias. Composto pelas matriculas nºs 5891, 2318, 8909 e 6066 do RI de Bambuí/MG. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 1.000.000,00. Lance inicial: 
R$ 850.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 50% e o restante em 02 parcelas semestrais com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 118 – Nova Lima/MG - Condomínio Riviera Residences, Casa Residencial com área útil de 1.976,90m² e terreno com 2.020,90m². Lote 01 da Quadra F. Localizado na Rua Alameda Nice, 150. Matricula nº 43458 do RI de Nova Lima/MG. Imóvel 
Ocupado. O vendedor informa que o imóvel esta ocupado por terceiros e será de única e exclusiva responsabilidade do arrematante providencias legais para a eventual desocupação e/ou negociação com o ocupante assumindo inteiramente os custos decorrentes, isentando desde já o Vendedor de qualquer responsabilidade. Preço Mínimo: R$ 11.300.000,00. Lance inicial: R$ 11.300.000,00. 
Condições de Pagamento: A vista. Lote 119 – Nova Lima/MG - Vale dos Cristais, Condomínio Nascentes, Terreno com 2.586,98m². Localizado na Rua Mares de Montanhas, s/nº. Lote 11, Quadra 12. Matricula nº 35231 do CRI de Nova Lima/MG. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 540.000,00. Lance inicial: R$ 378.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 120 – Jacareí/SP - Bair-
ro Santa Maria, Galpão Comercial, com área construída de 549,10m² e terreno com 900,00m², designado parte H. Localizado na Rua Adhemar de Barros, 99. Matricula nº 63212 do CRI de Jacareí/SP. Imóvel Ocupado. O vendedor informa que o imóvel esta ocupado por terceiros e será de única e exclusiva responsabilidade do arrematante providencias legais para a eventual desocupação e/ou 
negociação com o ocupante assumindo inteiramente os custos decorrentes, isentando desde já o Vendedor de qualquer responsabilidade. Preço Mínimo: R$ 800.000,00. Lance inicial: R$ 560.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 40% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 121 – Jacareí/SP - Bairro Santa Maria, Galpão Comercial, com área 
construída de 549,10m² e terreno com 900,00m², designado parte G. Localizado na Rua Adhemar de Barros, 85. Matricula nº 63211 do CRI de Jacareí/SP. Imóvel Ocupado. O vendedor informa que o imóvel esta ocupado por terceiros e será de única e exclusiva responsabilidade do arrematante providencias legais para a eventual desocupação e/ou negociação com o ocupante assumindo 
inteiramente os custos decorrentes, isentando desde já o Vendedor de qualquer responsabilidade. Preço Mínimo: R$ 800.000,00. Lance inicial: R$ 560.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 40% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 122 – Jacareí/SP - Bairro Santa Maria, Galpão Comercial, com área construída de 549,10m² e terreno com 900,00m², 
designado parte E. Localizado na Rua Adhemar de Barros, 55. Matricula nº 63209 do CRI de Jacareí/SP. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 800.000,00. Lance inicial: R$ 560.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 40% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 123 – Jacareí/SP - Bairro Santa Maria, Galpão Comercial, com área construída de 
549,10m² e terreno com 900,00m², designado parte F. Localizado na Rua Adhemar de Barros, 79. Matricula nº 63210 do CRI de Jacareí/SP. Imóvel Ocupado. O vendedor informa que o imóvel esta ocupado por terceiros e será de única e exclusiva responsabilidade do arrematante providencias legais para a eventual desocupação e/ou negociação com o ocupante assumindo inteiramente os 
custos decorrentes, isentando desde já o Vendedor de qualquer responsabilidade. Preço Mínimo: R$ 800.000,00. Lance inicial: R$ 560.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 40% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 124 – Taubaté/SP - Bairro Jd. das Nações, Apartamento nº 73 do Edifício Itália. Com área útil de 125,41m², área comum de 
37,872m² e área total de 180,79m² e duas vagas de garagem. Localizado na Rua Emílio Whinter, 905. Matriculas nº 81157 do apartamento e matricula nº 81126 e 81220 das garagens, todas no registro do CRI de Taubaté/SP. Imóvel Ocupado. O vendedor informa que o imóvel esta ocupado por terceiros e será de única e exclusiva responsabilidade do arrematante providencias legais para a 
eventual desocupação e/ou negociação com o ocupante assumindo inteiramente os custos decorrentes, isentando desde já o Vendedor de qualquer responsabilidade. Preço Mínimo: R$ 300.000,00. Lance inicial: R$ 255.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 125 – Carpina/PE - Centro, Prédio Comercial com terreno de 430,51m² e área construída de 1.722,04m². Localizado na Rua 
Herculano Bandeiro, 214. Matricula nº 11691 do CRI de Carpina/PE. Imóvel Ocupado. O vendedor informa que o imóvel esta ocupado por terceiros e será de única e exclusiva responsabilidade do arrematante providencias legais para a eventual desocupação e/ou negociação com o ocupante assumindo inteiramente os custos decorrentes, isentando desde já o Vendedor de qualquer responsa-
bilidade. Preço Mínimo: R$ 2.800.000,00. Lance inicial: R$ 1.960.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 126 – Campinas/SP - Bairro Chácara da Barra, Casa com 355,63m² e terreno com 366,00m². Localizado na Rua Monte Aprazível, 425. Matricula nº 10825 do 1º RI de Campinas/SP. Imóvel Ocupado. O vendedor informa que o imóvel esta ocupado por terceiros e será de única e 
exclusiva responsabilidade do arrematante providencias legais para a eventual desocupação e/ou negociação com o ocupante assumindo inteiramente os custos decorrentes, isentando desde já o Vendedor de qualquer responsabilidade. Preço Mínimo: R$ 800.000,00. Lance inicial: R$ 680.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 127 – Belo Horizonte/MG - Bairro Bandeirantes, Terreno 
com 1.230,00m², Lote 15 Quadra 110. Localizado na Rua Bianca, 789. Matricula nº 55994 do 6º RI de Belo Horizonte/MG. Imóvel Ocupado. O vendedor informa que o imóvel esta ocupado por terceiros e será de única e exclusiva responsabilidade do arrematante providencias legais para a eventual desocupação e/ou negociação com o ocupante assumindo inteiramente os custos decorrentes, 
isentando desde já o Vendedor de qualquer responsabilidade. Preço Mínimo: R$ 750.000,00. Lance inicial: R$ 525.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Lote 128 – Cordeirópolis/SP - Distrito Industrial II, Terreno e Galpões e benfeitorias com 41.765,32m². Localizado na Av. Fazenda Ibicava, 840. Matricula nº 2369 do CRI de Cordeirópolis/SP. Imóvel Desocupado. Preço Mínimo: R$ 
7.800.000,00. Lance inicial: R$ 5.460.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 50% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 129 – Campos de Goytacazes/RJ - Bairro Horto, Casa residencial com 518,00m² de área construída e terreno com 742,00m². Localizado na Rua Célio Brito Pinho, 100. Matricula nº 21046 do 2º RI de Campos de Goytacazes/
RJ. Imóvel Ocupado. O vendedor informa que o imóvel esta ocupado por terceiros e será de única e exclusiva responsabilidade do arrematante providencias legais para a eventual desocupação e/ou negociação com o ocupante assumindo inteiramente os custos decorrentes, isentando desde já o Vendedor de qualquer responsabilidade. Preço Mínimo: R$ 2.300.000,00. Lance inicial: R$ 
1.955.000,00. Condições de Pagamento: A vista ou sinal de 40% e o restante em 36 vezes com juros de 12 % a.a (Tabela Price). Lote 130 – Ribeirão Preto/SP - Bairro Vila Elisa, Casa residencial com 69,50m² e terreno com 155,00m². Localizado na Rua Barretos, 2176. Matricula nº 61448 do 2º RI de Ribeirão Preto/SP. Imóvel Ocupado. O vendedor informa que o imóvel esta ocupado por 
terceiros e será de única e exclusiva responsabilidade do arrematante providencias legais para a eventual desocupação e/ou negociação com o ocupante assumindo inteiramente os custos decorrentes, isentando desde já o Vendedor de qualquer responsabilidade. Preço Mínimo: R$ 100.000,00. Lance inicial: R$ 70.000,00. Condições de Pagamento: A vista. Condições gerais de Pagamento: 
1. Da Arrematação: No ato da arrematação, o Comprador pagará à vista, a importância equivalente ao sinal ou, quando for o caso, a totalidade do valor do arremate ao Vendedor, mais comissão de 5% (Cinco por cento) ao leiloeiro (em cheques separados, de emissão exclusiva do Comprador). O pagamento relativo ao sinal (vendas parceladas) ou ao valor integral (vendas à vista), fica subor-
dinado a Condição Resolutiva, ou seja, a não compensação do cheque, por insuficiência de fundos, sustação ou qualquer outro motivo, implicará na resolução de pleno direito do negócio jurídico, independentemente de notificação, não gerando qualquer efeito para as partes ou terceiros, sem prejuízo da apuração de perdas e danos pelo Vendedor , ficando o imóvel livre para ser alienado, de 
imediato. O Vendedor fixará o local para pagamento do saldo ou da 1ª (primeira) parcela do preço e/ou assinatura dos documentos necessários à formalização da venda. 2. Condições de Pagamento: Condições de pagamento estão especificadas em cada lote, após a descrição do imóvel no item “Condições de Pagamento”. 3. Carteira Habitacional - SFH: Somente para imóveis residenciais, 
desocupados e sem restrição documental, sendo que em qualquer das modalidades a garantia será a alienação fiduciária do imóvel. 3.1 Carteira Habitacional – SFH – Os Arrematantes optantes pelo Financiamento na Carteira Habitacional – SFH, deverão estar cientes que: a) O Comitente vendedor não realizará Financiamento na Carteira Habitacional – SFH; b) O Comitente vendedor, mediante 
análise, aceitará Financiamento na Carteira Habitacional – SFH, obtido junto à outra Instituição financeira de livre escolha do Arrematante. c) O Financiamento na Carteira Habitacional – SFH, obtido junto à outra Instituição financeira de livre escolha do Arrematante, deverá estar previamente aprovado, para celebração de contrato de compra e venda; d) O Prazo para recebimento da parcela do 
preço decorrente Financiamento na Carteira Habitacional – SFH, obtido junto à outra Instituição financeira de livre escolha do Arrematante, deverá ocorrer em até 70 ( setenta) dias contados da data da Arrematação; O interessado nessa modalidade de pagamento (Financiamento na Carteira Habitacional – SFH, obtido junto à outra Instituição financeira de livre escolha do Arrematante), deverá 
procurar o leiloeiro e os seus canais de atendimento para formalizar a sua proposta contemplando a condição comercial de pagamento com Financiamento –SFH. Condições de Venda: Do Procedimento de Venda: Os bens serão vendidos um a um, a quem maior lance oferecer, por igual ou superior ao Preço mínimo estipulado para cada imóvel, reservando-se ao comitente Vendedor, o direito 
de liberar/vender ou não o bem pelo maior preço alcançado, bem como, retirar, desdobrar ou reunir os imóveis em lotes de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. Os lances inferiores ao Preço mínimo se enquadrarão como “lances em condicional”, e deverão ser formalizados pelos Arrematantes ao Leiloeiro, que os submeterá à análise do comitente Vendedor, que 
no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data da realização do leilão, poderão ser aprovados ou indeferidos a critério exclusivo do comitente Vendedor, mediante simples comunicação ao Leiloeiro. Os lances iniciais, serão, tão somente, utilizados como estratégia de venda definida exclusivamente pelo Leiloeiro, por sua conta e risco, para início do apregoamento de cada imóvel e não corres-
pondem ao preço mínimo de venda definido pelo comitente Vendedor, sendo que tais valores se enquadrarão como  “lances em condicional”,  conforme previsão supra. Ao ofertar o lance o participante estará ratificando seu prévio conhecimento e plena concordância quanto a todos os termos do edital e condições de venda disponibilizadas pelo leiloeiro, notadamente quanto às condições e 
restrições especificas de cada imóvel. Eventuais alterações nas descrições dos imóveis, ou suas respectivas condições de venda, ocorridas até a data de realização do leilão, serão, a critério do comitente Vendedor, noticiadas por meio site www.mercantildobrasil.com.br (OPÇÃO Venda de Imóveis e Bens) e/ou ratificadas pelo leiloeiro quando da realização do certame, cabendo ao interessado 
acompanhar e se cientificar das referidas alterações. Da participação no leilão: O interessado, sendo pessoa física, deverá estar munido de seus documentos atualizados de identificação ( CPF, RG e Certidão de Nascimento e/ou Casamento) e se pessoa jurídica , cópia do contrato social ou ata de eleição de diretoria, estatuto social e cartão do CNPJ. Além dos documentos acima, na aquisição 
a prazo, deverão ser apresentadas as Certidões negativas do INSS e da Receita Federal. Fica esclarecido que menores de 18 anos somente poderão adquirir algum bem se emancipados, representados ou assistidos pelo responsável legal.  Estrangeiros deverão comprovar sua permanência legal e definitiva no país. Da participação via internet: Serão aceitos lances via internet, com participação 
on-line dos interessados, por meio de acesso identificado e fornecido sob exclusiva responsabilidade do leiloeiro, através de seu site, estando os interessados sujeitos integralmente às Condições de Venda e de Pagamento dispostas neste edital do leilão. O interessado que efetuar o cadastramento deverá ter capacidade, autoridade e legitimidade para assumir todas as responsabilidades  e 
obrigações constantes nas Condições de Venda e de Pagamento disposta  no edital de leilão. Para acompanhamento do leilão e participação de forma on-line, deverão os interessados efetuar cadastro prévio no site do leiloeiro, enviar a documentação necessária bem como anuir as regras de participação disposta no site do leiloeiro para obtenção de “login” e “senha”, o qual validará e homo-
logará os lances em conformidade com as disposições do edital. Os lances oferecidos on-line no ato do pregão serão apresentados no telão junto com os lances obtidos no auditório e não garantem direitos ao proponente/arrematante em caso de recusa do leiloeiro ou por qualquer outra ocorrência, tais como, queda ou falhas no sistema, conexão de internet, linha telefônica ou outras ocor-
rências, sejam quais forem os motivos, posto que são apenas facilitadores de oferta, com os riscos naturais às falhas ou impossibilidades técnicas, imprevisões e intempéries, que são assumidos com exclusividade pelo interessado ao optar por esta forma de participação, não sendo cabível qualquer reclamação a respeito. Dos impedimentos para aquisição: É vedada a alienação com opção 
para pagamento à prazo e à vista, em qualquer modalidade, para compradores com restrições cadastrais ou em mora perante o Vendedor ou, ainda, se figurar no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, tais com, Serasa, SPC, etc... Constatando-se qualquer uma das situações durante a realização do evento, o imóvel será reconduzido a pregão, a critério exclusivo do Vendedor. Caso a 
constatação ocorra após o encerramento do evento, a venda poderá ser considerada sem efeito a critério do vendedor. Também não poderão participar de novos leilões, aqueles que tiverem desrespeitado ou descumprido as disposições do Decreto 21.981/32, em especial a determinação do art. 39 do referido diploma legal, em leilões realizados anteriormente; bem como aqueles que por 
qualquer meio tiverem contribuído para a frustração de arrematação ou da venda, inclusive por meio do não pagamento dos lances dados em outros leilões anteriores, bem como aqueles que tiverem restrições de crédito. Das visitas prévias aos imóveis: As fotos dos imóveis divulgadas são meramente ilustrativas, competindo, portanto, aos interessados, procederem visita prévia aos imóveis 
antes da realização do leilão. Da venda em caráter Ad Corpus e conforme o estado físico dos imóveis: Os imóveis serão vendidos em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontram, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação, são meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário, isto é, o arrematan-
te adquire o imóvel como se apresenta como um todo, independentemente de suas exatas e verdadeiras limitações/delimitações, sejam elas quais foram, não  podendo, por conseguinte, exigir complemento de área, reclamar eventuais mudanças nas disposições internas dos cômodos dos imóveis apregoados, não podendo ainda, alegar desconhecimento das condições, características e 
estado de conservação e localização dos bens, seja a que tempo ou titulo for, não sendo cabível, portanto, pleitear a recisão do contrato ou abatimento proporcional do preço em tais hipóteses. Todas as despesas “Propter Rem”, ou seja, condomínio, IPTU, etc, exclusivamente com fato gerador desde a imissão na posse até a data da arrematação, serão de responsabilidade do Banco  Mercan-
til do Brasil S.A. Da venda conforme o estado fiscal e documental dos imóveis e da responsabilidade por regularizações necessárias: Os imóveis serão vendidos na situação em que se encontram registrados no cartório de registro de imóveis onde estão matriculados e nas condições fiscais em que se apresentarem perante órgãos públicos, obrigando-se o Comprador, de maneira irrevogável 
e irretratável, a promover regularizações de qualquer natureza, cumprindo inclusive, quaisquer exigências de cartório ou de repartições públicas, inclusive previdenciárias, que tenham por objeto a regularização dos imóveis junto a cartórios e órgãos competentes, o que ocorrerá sob suas exclusivas expensas. De igual modo, o Vendedor não responde por débitos não apurados junto ao INSS 
dos imóveis com construção em andamento, concluída ou reformada, não averbada no Registro de Imóveis competentes, bem como quaisquer outros ônus, providencias ou encargos necessários. Da Cientificação prévia acerca de exigências e restrições de uso dos imóveis: O Comprador deverá se cientificar prévia e inequivocadamente, por conta própria, das exigências e restrições de uso 
impostas pela legislação e órgãos públicos (municipal, estadual e federal), especialmente no tocante a legislação e preservação ambiental, saneamento, situação enfitêutica, uso do solo e zoneamento, servidões de qualquer natureza e ainda, das obrigações e dos direitos decorrentes das convenções e especificações de condomínio ou imposições dos loteamentos, quando for o caso, às quais 
estará obrigado a respeitar por força da arrematação do imóvel, não ficando o Vendedor, responsável por qualquer levantamento ou providências neste sentido. O Vendedor não responde por eventual contaminação do solo ou subsolo ou passivos de caráter ambiental. Dos pagamentos, condição resolutiva e da comissão do leiloeiro: No ato da arrematação, o Comprador pagará à vista, a im-
portância equivalente ao sinal ou, quando for o caso, a totalidade do valor do arremate ao Vendedor, mais comissão de 5% (Cinco por cento) ao leiloeiro (em cheques separados, de emissão exclusiva do Comprador). O pagamento relativo ao sinal (vendas parceladas) ou ao valor integral (vendas à vista), fica subordinado a Condição Resolutiva, ou seja, a não compensação do cheque, por 
insuficiência de fundos, sustação ou qualquer outro motivo, implicará na resolução de pleno direito do negócio jurídico, independentemente de notificação, não gerando qualquer efeito para as partes ou terceiros, sem prejuízo da apuração de perdas e danos pelo Vendedor , ficando o imóvel livre para ser alienado, de imediato. O Vendedor fixará o local para pagamento do saldo ou da 1ª (pri-
meira) parcela do preço e/ou assinatura dos documentos necessários à formalização da venda. Dos pagamentos a prazo: As vendas efetuadas mediante pagamento parcelado estarão sujeitas à análise de crédito pelo Vendedor. O vencimento da 1ª (primeira) parcela será em 30 (trinta) dias após a data do leilão, e as demais parcelas em igual dia dos meses subsequentes, independentemente 
da transmissão de posse e assinatura do instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia (“Instrumento”). Ocorrendo atraso no pagamento de qualquer parcela do preço, antes do registro do instrumento na matricula do Imóvel, independentemente das medidas que possam ser adotadas no sentido da rescisão contratual, sobre-
virá  o acréscimo imediato de juros de mora à razão de 12% a.a (doze por cento ao ano), correção monetária pelo IGP-M e multa  de 2% (dois por cento) sobre o valor da dívida. A qualquer modo, o não pagamento de quaisquer das parcelas do saldo, em seus exatos vencimentos, facultará ao Vendedor notificar o Comprador, judicial ou extrajudicialmente, com prazo de 15 (quinze) dias para 
efetuar o pagamento da parcela vencida, com os acréscimos acima. Vencido tal prazo, sem a purgação da mora, poderá o Vendedor, a seu critério exclusivo, optar pelo vencimento antecipado de todo o saldo, com os acréscimos acima mencionados, ou considerar o negócio rescindido de pleno direito, retendo 50% (cinquenta por cento) de todas as quantias já pagas pelo Comprador, a titulo 
compensatório, ficando o imóvel liberado para ser comercializado novamente pelo Vendedor. Não constituirão motivo para desfazimento do negócio pelo Comprador, ou modificação dos vencimentos das parcelas do saldo do preço de aquisição, o eventual atraso na formalização do instrumento de venda, especialmente quando celebrado fora da Sede da Matriz do Vendedor. Da impossibilida-
de de arrependimento pelo arrematante: Os lances declarados vencedores não comportam arrependimento unilateral, portanto, após notificado o (a) Comprador (a) para formalização da escritura pública ou instrumento, conforme o caso, não sendo estes devidamente formalizados por iniciativa do arrematante, perderá este em proveito do Vendedor, o equivalente a 50% (cinquenta por cento) 
do montante dos valores pagos, incluindo as arras, independentemente de qual tenha sido o motivo alegado para o rompimento do negócio, verba essa que tem a finalidade de ressarcir o Vendedor dos prejuízos pelo uso, fruição e outros direitos relativos ao imóvel, pelo simples fato de terem permanecido à disposição do arrematante no período de vigência do liame jurídico, perdendo ainda, 
todos os direitos com relação à compra efetuada, ficando o imóvel liberado ao Vendedor, de imediato, para nova venda. Da Escritura Pública ou Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia: Ressalvadas as restrições especificas de cada imóvel, bem como, das Condições Especificas para os imóveis rurais adiante descritas, 
nas vendas à vista, será formalizada a escritura pública de venda e compra, e nas vendas a prazo, será celebrado o Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, que deverá ser registrado na matricula do imóvel pelo Comprador, e este deverá apresentar ao Vendedor, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da assi-
natura do Instrumento, a comprovação do registro perante o Oficio Imobiliário competente, com a apresentação da certidão atualizada da matricula do imóvel, bem como da alteração cadastral perante órgãos públicos e condomínios quanto a responsabilidade por tributos e encargos, exceto os imóveis com ressalvas apontadas em suas descrições, que estejam em procedimento de atualização 
de atos societários do Vendedor no Registro Imobiliário, com eventual necessidade de renovação das certidões do INSS e da Receita Federal / Procuradoria, bem como, que dependam de outras regularizações documentais a serem efetuadas. As escrituras serão lavradas perante o Tabelionato indicado pelo Vendedor. Vencida a documentação disponibilizada para outorga da Escritura Pública, 
por culpa do Comprador, ficará sob sua responsabilidade, a obtenção de novos documentos, hipótese em que o Vendedor não poderá ser responsabilizado no caso de atraso. Lavrada a escritura, deverá o Comprador apresentar ao Vendedor, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da lavratura, a comprovação de registro perante o Oficio Imobiliário competente, com a apresentação 
da certidão atualizada da matricula do imóvel, bem como da alteração cadastral perante órgãos públicos e condomínios quanto à responsabilidade por tributos e encargos. Havendo inadimplência do (a) Comprador (a) após apresentação por este de comprovação do Instrumento, devidamente registrado na matricula do imóvel ao Vendedor, serão adotadas todas as condições estabelecidas na 
lei 9.514/97, conforme disposto no Instrumento. Da assinatura de Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra: Na hipótese de ocorrer qualquer pendência documental que obste a imediata lavratura da escritura pública definitiva, nos casos de pagamento a vista, ou do Instrumento, no caso de pagamento parcelado, ficará facultado ao Vendedor celebrar Instrumento Particular 
de Compromisso de Venda e Compra, quitado ou parcelado, conforme o caso. O Comprador ficará obrigado a receber a escritura pública definitiva ou Instrumento tão logo concluídas todas as regularizações e providências necessárias. Das despesas com a Transferência dos Imóveis: Serão de responsabilidade do arrematante todas as providências e despesas necessárias à transferência dos 
imóveis, tais como, imposto de transmissão, taxas, emissão de alvarás, certidões, certidões pessoais, certidões em nome do Vendedor, outorga de escrituras públicas, emolumentos cartorários, registros, averbações de qualquer natureza, inclusive o recolhimento de Laudêmio e obtenção de certidões autorizativas, ainda que relativo a hipóteses de situações enfitêuticas não declaradas ao 
tempo da alienação. Da Cláusula constituti e da Transferência da Posse dos Imóveis desocupados: Nas vendas a vista, a posse do bem será transferida ao arrematante em até 72 (setenta e duas) horas após comprovada a compensação bancária do valor integral do lance, enquanto nas vendas parceladas a posse dos imóveis será transmitida após o prazo de 10(dez) dias a contar da data de 
apresentação ao Vendedor da certidão atualizada da matrícula do imóvel, constando registro da Alienação Fiduciária em Garantia. Confirmadas as compensações bancárias, no caso de pagamento á vista, operar-se-á automaticamente a transmissão da posse, direitos, obrigações e ações incidentes sobre o imóvel, por força da cláusula constituti ora estabelecida, cabendo ao arrematante 
providenciar seu ingresso no imóvel, podendo a seu critério e após os prazos acima, retirar as chaves do imóvel perante a agência indicada na descrição do bem. Das medidas e encargos necessários à desocupação dos imóveis ocupados: Quanto aos imóveis ocupados, ocorrida a compensação do valor integral relativo ao lance (vendas á vista), ou do sinal (vendas á prazo), serão transferidos 
os direitos, obrigações e ações incidentes sobre o bem, por força desta cláusula. Todas as providências e despesas necessárias à desocupação dos imóveis, ocupados a qualquer título, correrão por conta exclusiva do Comprador. Eventualmente, o Vendedor poderá ter ajuizado imissão de posse dos imóveis alienados na condição de ocupados, respondendo tão somente pelos honorários 
advocatícios contratuais, já despendidos para distribuição da referida ação, não respondendo, todavia, pelos seus resultados, transferindo-se ao Comprador, as vantagens, despesas/custas judiciais e ônus decorrentes da respectiva demanda judicial, ou outros atos suplementares eventualmente necessários à retomada do bem, devendo o Comprador, constituir advogado, a fim de adotar as 
medidas objetivando a substituição processual, se possível, ou a intervenção na condição de assistente. Dos imóveis ocupados, adquiridos pelo Vendedor pelo rito da Lei 9.514/97 – alienação fiduciária em garantia: O artigo 30 da citada Lei estabelece a possibilidade dos cessionários ou sucessores do fiduciário, pleitearem medida liminar tendente à desocupação do imóvel, em 60(sessenta 
dias). Desta forma, aos Arrematantes dos imóveis identificados pela sigla “AF” que se encontram ocupados por devedores fiduciantes, antecessores do ora Vendedor, subsistirá a possibilidade de buscarem, por conta e risco, a mencionada concessão liminar, permanecendo, a qualquer modo, exclusivos responsáveis por todas as providências e encargos necessários à efetiva desocupação 
do imóvel, eximindo o Vendedor de qualquer responsabilidade, notadamente quanto à eventual decisão judicial desfavorável, seja qual for o seu fundamento. Da responsabilidade fiscal e de encargos incidentes sobre os imóveis: Todos os débitos pendentes relativos a tributos, despesas condominiais e outros encargos, que incidem sobre os imóveis serão de responsabilidade do Vendedor até 
a data do leilão, exceto os imóveis apontados de forma diversa em sua descrição, cuja responsabilidade será exclusiva do Comprador, independentemente da data dos fatos geradores dos respectivos débitos, devendo ser quitados junto aos respectivos credores até a data de outorga da escritura pública definitiva ou assinatura do Instrumento, conforme o caso, sem direito a qualquer ressar-
cimento. O pagamento de eventuais encargos imobiliários de responsabilidade do Vendedor, apurados até a data da venda, tais como, dívidas de condomínio, IPTU e outras, cobradas nas formas administrativas ou judiciais, bem como a obtenção das respectivas certidões negativas e baixas de eventuais gravames, ocorrerá no menor prazo possível, porém não definido. Das vendas condicio-
nadas ao não exercício de direito de preferência: Subsistindo direito de preferência aquisitiva por terceiros, em relação à quaisquer imóveis ofertados, seja em razão de locação, condomínio, arrendamento rural ou qualquer outra previsão legal , a arrematação ficará condicionada ao não exercício do direito de preferência por seu detentor, nas mesmas condições ofertadas pelo Arrematante. A 
escritura pública definitiva ou Instrumento, será outorgada ou emitida, conforme o caso, em até 60(sessenta) dias após o decurso de prazo previsto em Lei, qual seja,30(trinta) dias contados do recebimento da notificação a ser encaminhada pelo Vendedor ao(s) Locatário(s) ou condômino(s), após a realização do leilão, adotando-se as demais condições e ressalvas previstas no Item “Da 
Escritura Pública ou Instrumento Particular de Compra e Venda do Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária” acima exposto.Ocorrendo o exercício da preferência pelo detentor do referido direito, os cheques entregues pelo Arrematante ao Vendedor e Leiloeiro, serão restituídos. Da hipótese de evicção e respectiva indenização: Os imóveis disponibilizados à venda, não sendo origi-
nários dos ativos de uso do Vendedor podem a qualquer tempo e eventualmente, ser objeto de reivindicação judicial ou gravames (administrativos ou judiciais), cujos resultados das demandas ou baixas serão suportados pelo Vendedor. Fica esclarecido que no tocante às demandas judiciais, o Vendedor responderá somente por ocasião da definitiva decisão judicial, transitada em julgado, não 
constituindo as referidas demandas, em qualquer situação, motivo para o Arrematante pleitear o desfazimento da arrematação, seja a que tempo ou título for, a indenização por evicção (perda da coisa por força de sentença judicial) corresponderá somente até o limite do preço da venda do imóvel com o acréscimo do IGP-M da FGV, a contar de seu desembolso integral ou do sinal e das res-
pectivas parcelas pagas, bem como da comissão do Leiloeiro, não sendo conferido ao adquirente o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios, a exemplo daqueles estipulados nos artigos 448 e 450 do Código Civil Brasileiro e tampouco por benfeitorias eventualmente introduzidas no imóvel, após a data da aquisição, pelas quais não poderá sequer pleitear direito de retenção. 
Das condições específicas para imóveis rurais: Além das condições de venda já estabelecidas, competirá exclusivamente ao Comprador, às suas expensas e sem direito a qualquer indenização ou apresentar questionamento de qualquer natureza no futuro: 1) Adotar as medidas possessórias necessárias em face de eventuais ocupações declaradas ou clandestinas, incluindo direitos trabalhis-
tas se houver; 2) providenciar georeferenciamento, além das respectivas aprovações perante o INCRA e demais órgãos pertinentes; 3) Apurar eventual necessidade de promover a demarcação dos imóveis, adotando as medidas judiciais ou extrajudiciais que venham a ser necessárias, incluindo ajustes em geral com os confrontantes e retificação dos registros, se for exigido ;4)Retificar, se 
necessário, as declarações de exercícios anteriores e cadastros dos imóveis perante a Receita Federal, INCRA e demais órgãos, respondendo por eventuais diferenças ou débitos de ITR ou outros tributos, taxas e encargos que sejam apurados independentemente da data de seus fatos geradores;5) Elaborar e entregar as declarações de ITR, de exercícios vigente e anteriores, perante a Receita 
Federal e pagar o Imposto territorial Rural respectivo; 6) Regularizar/averbar as eventuais edificações perante os Registros de Imóveis e demais órgãos, bem como servidões de qualquer natureza, inclusive de passagem; 7) Averbar reserva legal de área elaborando também, caso necessário, Ato Declaratório Ambiental (ADA) perante o IBAMA; 8) Cientificar-se previamente das exigências e 
restrições de uso imposta pela Legislação e órgãos públicos (municipal, estadual ou federal), aplicáveis aos imóveis, no tocante  a restrição de uso , reserva legal, preservação ambiental, saneamento, às quais estará obrigada a respeitar por força da aquisição do imóvel; O vendedor não responde por eventuais danos ambientais, desmatamentos não autorizados pelos órgãos reguladores, ou 
ainda, por contaminação de solo e subsolo, ocorridos em qualquer tempo. Satisfeitas todas as medidas necessárias pelo Comprador, será lavrada a escritura pública, sendo que a opção de pagamento parcelado será o Instrumento Particular de Venda e Compra do Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia. Da não configuração de novação ou renúncia de direitos: A 
omissão ou tolerância do Vendedor em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do edital e ou Instrumento utilizado para formalizar a venda, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os seus direitos que poderão ser exercidos a qualquer tempo. Do enquadramento perante o COAF: O vendedor declara que cumpre toda e qualquer legislação vinculada á prevenção e comba-
te a crime de “ lavagem de dinheiro” inclusive aos atos normativos editados pelo COAF- Conselho de Controle de Atividades Financeiras _ Resolução 14, de 23 de outubro de 2006. Do Leiloeiro: O leilão ocorrerá com base no Decreto Federal nº 21981 de 19 de Outubro de 1932, com alterações introduzidas pelo Decreto Lei nº 22.427 de 01 de Fevereiro de 1933, na IN DREI 17/2013 e demais 
normas reguladoras da profissão de Leiloeiro Oficial vigentes no país. Do foro de eleição: Fica eleito o Foro da comarca de cada imóvel para neles sejam dirimidas quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente edital. Washington Luiz Pereira Vizeu, brasileiro, casado, Leiloeiro Oficial - JUCESP nº 414, portador do CPF/MF nº 032.247.148-67, RG nº 12.884.036-5, domiciliado á Av. India-
nópolis, nº 2.895- Bairro Planalto  Paulista – CEP 04063-005 - São Paulo-SP.
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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

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

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 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

Declaração de EXTRAVIO  ALVES E PIMENTA ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA S/S LTDA CNPJ: 04.659.276/0001-
37 CCM: 26609 declaram o extravio do talão mod. NF Serviços Nº
Inicial 01, Nº Final 100 Nº Aut. Impr. 22957.           14,15 e 16/08/17

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0004101-
63.2017.8.26.0009O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX -
Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabiana Pereira Ragazzi, na forma da Lei,
etc.FAZ SABER a(o) Denise Zemuner Barbosa Freitas, Avenida Zelina, 363, Apto 25, Vila
Zelina - CEP 03143-001, São Paulo-SP, CPF 251.590.428-90, RG 18.411.489 Eneyas da
Silva Freitas, Avenida Zelina, 363, Apto 25, Vila Zelina - CEP 03143-001, São Paulo-SP,
CPF 084.913.388-29, RG 14.445.795, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de
Sentença por parte de Condomínio Edificio Natascha, alegando em síntese: que o processo
principal 0015038-26.2003.8.26.0009 foi julgado procedente, condenando os réus ao
pagamento de R$ 289.826,21 (05/2017). Considerando-se que a parte executada por
ocasião da fase de conhecimento restou citada e intimada por edital, segundo infere-se
do relatório do título que estriba o presente feito (fls. 22), bem considerando o disposto no
artigo 513, §2º, inciso IV, CPC, e ainda a existência de arresto de uma determinada soma
nos autos de conhecimento, intimem-se os requeridos via edital, para que efetuem o
pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de na inércia, ser acrescido
ao cálculo multa e honorários a incidir nesta fase de cumprimento de sentença, ambos, no
percentual de 10%, bem ainda acerca do arresto efetivado e de sua conversão em penhora
independentemente de termo, na hipótese de não pagamento no prazo alhures mencionado.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de junho de 2017. B 12 e 15/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007975-
62.2017.8.26.0007 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 Arthur Alexandre de Moraes, CPF 365.822.598-06 que a Ação de Procedimento Comum
requerida por Sociedade Educacional Soibra S/s Ltda, foi julgada procedente, condenando
o réu ao pagamento de R$ 4.352,01 (04/2017), corrigidos monetariamente, bem como a
custas, honorários e demais cominações. Estando o réu em lugar ignorado, expediu-se
o presente, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra ou
apresente bens a penhora, sob pena não o fazendo, ser acrescido de multa no percentual
de 10%, do montante da condenação (Art. 523, § 1º e 3º do NCPC), quando será penhorado
bens para garantia da execução, podendo, no prazo de 15 dias oferecer impugnação,
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 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. B 12 e 15/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001986-47.2015.8.26.0001
A MM. Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São
Paulo, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Reborn
Estamparia e Confecções Eireli-Me, CNPJ 16.465.986/0001-05, na pessoa de seu
representante legal e a Marcela Paula da Silva, CPF 861.269.755-70, que Banco Santander
(Brasil) S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$
217.725,83 (02/2016), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo Capital de Giro nº 00330995300000001310. Estando as executadas em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado
ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam 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, atualizadas, prazos estes que
começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena não o fazendo, ser convertido em
penhora o bloqueio efetuado sobre o valor de R$ 802,67, depositados no Banco do Brasil
S/A, ag. 5905-6 Poder Judiciário, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257 § - IV). Será o presente edital, afixado e publicado.
São Paulo, 09 de junho de 2017. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 09 de junho de 2017.          B 12 e 15/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017520-95.2013.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcia Cardoso, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) VISIONCARE OFTALMOLOGIA LTDA EPP, CNPJ 06.375.777/0001-17 e a IRTA CRISTINA DA SILVA
GUGLIELMO, CPF 022.108.178-03, que lhes foi proposta uma ação Monitória por parte de Banco do Brasil S/A, para
a cobrança da quantia de R$ 74.985,36(agosto/2013), decorrente do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro
Empresa Flex nº 120.403.749, acrescidos de juros e correção monetária. Estando as requeridas em lugar ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contados a partir da publicação
deste, pague o valor supra devidamente corrigido, que a tornará isenta das custas e honorários advocatícios ou no
mesmo prazo, ofereça embargos, sob pena de conversão do mandado inicial em mandado executivo. Decorridos o
prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feitos. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 17 de abril de 2017.

                             JORNAL “ O DIA ”    12 e 15 / 08 / 2017

12 e 15/08

1º Ofício Cível do Forum Regional II - Santo Amaro- SP. Foro Regional II - Santo Amaro - Comarca de São Paulo. EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010396-51.2016.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Egit Tecnologia
Ltda - EPP (CNPJ. 14.407.601/0001-28), que Frenova Imobiliária e Negócios Ltda lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a
quantia de R$ 56.786,08 (setembro/2016), representada pelo Contrato de Locação, tendo como objeto duas salas comerciais
localizadas na Avenida Queiroz Filho, 1.700 - Bloco D (sala 1003 e 1004), Capital/SP. Estando a executada 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 penhora de bens e sua avaliação. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

                         JORNAL “ O DIA ”     12 e 15 / 08 / 2017

12 e 15/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº:0002109-61.2017.8.26.0011. Classe: As-
sunto: Cumprimento de Sentença - Contratos Bancários. Exeqüente: Itaú Unibanco S/A. Executado: SIM Restaurante Ltda
e outro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002109-61.2017.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Bassi de Melo, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) SIM Restaurante Ltda, CNPJ 08.891.808/0001-18 e Emanuel Machado Bleier, CPF nº 176.081.928-
01 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Itaú Unibanco S/A, CNPJ 60.701.190/
0001-04. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 153.859,11,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo
523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 26 de maio de 2017.

                                JORNAL “ O DIA ”    12 e 15 / 08 / 2017

12 e 15/08

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0196760-93.2012.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Duplicata. Exeqüente: Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A. Executado: Nova Fmj Disco Bar e
Danceteria Ltda. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0196760-93.2012.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso
Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Nova Fmj Disco Bar e Danceteria Ltda, CNPJ 12.396.737/
0001-54, que Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$
52.710,86 (setembro de 2012), representada pelas Notas Fiscais n°s 776.659-11, 793.974-11, 858.966-11, 888.299-
11, 893.983-11, 013.955-11, 013.957-15, 047.036-15, 085.328-15, 137.134-15, 198.624-15, 233.566-15, 265.120-
15, 283.474-15, 319.814-15, 319.815-15 e 352.206-15. Estando a executada 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 penhora
de bens e sua avaliação. 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 07 de julho de 2017.

                           JORNAL “ O DIA ”     12 e 15 / 08 / 2017

12 e 15/08
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:30/08/17 - 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  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

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 EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
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 EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA 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:1A8E2- CONTRATO: 102744157001-9-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA-
AGENCIA: AGENCIA 0274 - ALFONSO BOVERO

VANDERLEY GONÇALVES DE OLIVEIRA, BRASILEIRO(A), CONTADOR  CPF
05565548845, CI 16.164.929-SSP/SP, CASADO(A) COM ANDREA PEREIRA DOS
REIS OLIVEIRA, BRASILEIRO(A), CPF 13516025867,  CI 24.510.981-X-SSP/SP.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO SITUADO NA RUA MANUEL DE OLIVEIRA
LIMA, Nº 361, ESQUINA COM A RUA JOSE BEIRINHAS, COM A AREA CONSTRUIDA
DE 101,24M2, E SEU TERRENO CONSTITUIDO PELO LOTE 21-2 DO JARDIM
ELEDY, 29º SUBDISTRITO-SANTO AMARO, SAO PAULO, SP. MEDINDO 6,12M EM
CURVA NA CONFLUENCIA DA RUA MANUEL DE OLIVEIRA LIMA COM A RUA
JOSE BEIRINHAS, 13,28M EM LINHA RETA CONFRONTANDO COM A RUA JOSE
BEIRINHAS, 14,40M DO LADO DIREITO DE QUEM DA RUA JOSE BEIRINHAS
OLHA PARA O IMOVEL, CONFRONTANDO COM O PREDIO Nº 107, 13,95M DO
LADO ESQUERDO DE QUEM DA RUA MANUEL DE OLIVEIRA LIMA OLHA O
IMOVEL, CONFRONTANDO COM O PREDIO Nº 359, ENCERRANDO A AREA DE
109,35M2. COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, ACESSORIOS E
GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 158.386,76
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 305.000,00

SAO PAULO, 09/08/17
ARY ANDRÉ NETO

09 - 12 - 30/08/17
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Fux assume inquérito da
Odebrecht contra Collor

Um dos inquéritos que tem o senador Fernando Collor (PTC-AL) como alvo
no Supremo Tribunal Federal (STF) passa a ser de responsabilidade do ministro
Luiz Fux, após a presidente da Corte, ministra Cármen Lucia, ter determinado a
redistribuição do caso.

No inquérito, Collor é suspeito de ter recebido R$ 800 mil de forma ilegal, em
2009, para favorecer a implantação de um projeto de saneamento básico da
empresa Odebrecht Ambiental em Alagoas, incluindo a possível privatização da
companhia de saneamento estadual.

O caso, que foi relatado na delação premiada do ex-presidente da Odebrecht
Ambiental, Fernando Reis, estava sob responsabilidade de Edson Fachin, relator
da Lava Jato no Supremo. Entretanto, o ministro declinou da competência sobre
o inquérito por entender que não há relação com os desvios na Petrobras, alvo
principal da operação.

Em outro inquérito que se encontra no gabinete de Fachin, Collor já foi denun-
ciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) acusado de fraudar em R$ 29
milhões um contrato da BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras, com a
empresa UTC Engenharia. O recebimento da denúncia, que pode tornar o senador
réu na Lava Jato, deve ser julgado ainda neste semestre. (Agencia Brasil)


