
18ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP.18º Ofício Cível. Edital de Intimação.Prazo:20 dias. Processo nº 0112027-
97.2012.8.26.0100.A Dra. Cláudia Maria Pereira Ravacci, Juíza de Direito da 18ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber
a Heder Denis Sakano (CPF. 90.480.078-60), que o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por SESP
- Sociedade Educacional São Paulo, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$
40.668,22 (abril de 2017). Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir
dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados
em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Será o presente, afixado e publicado na forma da Lei.

                        JORNAL “ O DIA ”    17 e 18 / 08 / 2017

17 e 18/08

8ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL II - SANTO AMARO
Avenida das Nações Unidas, 22939 - Torre Brigadeiro - 9º andar - Jurubatuba -
CEP 04795-100 -  Fone:  (11)  5541-8158,  São Pau lo-SP -  Emai l :
stoamaro8cv@tjsp.jus.br -  EDITAL de INTIMAÇÃO. Prazo de 20 dias. Processo
nº 0028503-69.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do
Foro Regional  I I  -  Santo Amaro,  Estado de São Paulo,  Dr(a) .  CLÁUDIA
LONGOBARDI CAMPANA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOÃO CARLOS
SOARES DUTRA, CPF 198.003.980-15, RG 70015671, que lhe foi proposta uma
ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA por parte de INSTITUTO 24 DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/C LTDA, alegando em síntese: encontrando-se o
réu em lugar incer to e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO 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 débito de R$ 15.040,34
(out/2016), a ser atualizado e acrescido das cominações legais, sob pena de
acréscimo de multa de 10% e honorários de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015);
de que pagando parcialmente, a multa e os honorários incidirão sobre o restante,
e será expedido mandado de penhora de bens e avaliação; e que não pagando
e independentemente de penhora ou nova intimação deverá oferecer 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 julho de 2017.

16  e  17/08

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1059431-83.2016.8.26.0002. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários. Exeqüente: Banco Bradesco S/A. Executado: V da S Nunes Eventos e Gastronomia
Epp. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059431-83.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Carlos Santoro Filho,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a V da S Nunes Eventos e Gastronomia - EPP (CNPJ. 19.069.874/0001-23), que
Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 75.602,07 (maio de 2017),
representada pela Cédula de Crédito Bancário n° 009.514.389. 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 edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de julho de 2017.

                          JORNAL “ O DIA ”     16 e 17 / 08 / 2017

16 e 17/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO 
Nº 0017218-86.2010.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ªVara Cível,do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Alberto Gibin Villela, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER ao do interveniente Auri Empreendimentos 
Imobiliários Ltda,Rua Zike Tuma,136,ADM,Jardim Ubirajara 
(zona Sul)-CEP 04458-000,São Paulo-SP,CNPJ 43.005. 
982/0001-17,da penhora realizada sobre o bem a seguir 
descrito: apartamento nº 83, localizado no 8º andar e uma 
vaga tipo A,nº 55, no subsolo do EDIFÍCIO MONTE CARLO 
conforme Instrumento Particular de Cessão de Direitos e 
Obrigações com Subrogação, não levado a registro, datado 
de 25.05.1995.Constando na certidão de registro de imóvel, 
um terreno situado na Rua Praia do Castelo, constituido 
pelos lotes 09,10,11,42,43 3 44 Vila Mascote, 
42º subdistrito-Jabaquara, contribuinte nº 089.104.0038-2, 
constando na R-11 que a proprietária Auri empreendimen-
tos Imobiliários Ltda incorporou,no imóvel matriculado o 

 Monte 

Rua Engenheiro Jorge Oliva,bem como na Av.12 que o edi-
fí-cio receberá o nº553 da Rua Engenheiro Jorge Oliva,em 
substituição ao anteriormente recebido. Consta alteração 
do número do contribuinte na Av.13 para nº089.104.0061-7, 
matrícula nº 86.319, ficha 1, livro 2, registrado no 8º Cartório 
de Registro de Imóveis de São Paulo, do(s) qual(is) foi(ram) 
nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Gilberto 
Vieira de Andrade, CPF nº 202.744.328-20, RG nº 
3.429.593-8. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir 
mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa 
autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do 
descumprimento das obrigações inerentes. Encontrando-se 
o interveniente em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo,aos 21 de março de 2017.[17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0041032-31.2013.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Raphael Garcia Pinto, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) Odair de Souza Lima, Avenida Antonelo da Messina, 1160, Sitio do Piqueri - CEP 02318- 000, São 
Paulo-SP, CPF 638.934.018-49, que Alexandre Rogério Gazzaneo, ajuizou ação Procedimento Comum - Obrigação de 
Fazer/Não Fazer, demandando que o réu a efetue a transferência para o seu nome da titularidade do veículo VW/GOL, 
placa BRI-6591, RENAVAM 00422599212, ano 1989. 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 10 de julho de 2017.                           [17,18] 

38ª Vara Cível Central/SP. 38º Ofício Cível Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0154665-82.2011.8.26.0100.O Dr. Paulo Furtado de 
Oliveira Filho, Juiz de Direito da 38ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Club Chick Comercio de Roupas Ltda. CNPJ/MF nº 
08.597.255/0001-95, Andre Luiz Lopes Costa, CPF/MF nº 005.008.371-63 e Kenia Novaes Toledo Costa, que Spezzato 
Confecções e Acessórios Ltda. ajuizou ação de execução, para cobrança de R$ 23.743,03(junho/2011), representado pelos título 
de crédito acostado aos autos . Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo 
supra, paguem o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresentem embargos em 15 dias, 
podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 06 vezes, com juros de 1% ao mês, 
sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da 
execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital por extrato afixado e publicado na forma da lei. [17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0345098-
14.2009.8.26.0100 (USUC 1361) 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 aos Herdeiros de José Bustos Fernandes, 
a saber: Benedita Maria Gerônimo Bustos, Angélica 
Gerônimo Bustos; Antônio Maria, Rosa da Cruz Maria, 
Deraldo Moreira dos Santos, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, 
que José Valdeci de Araújo Soares e Erlane Cândido 
Soares ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua 
Ubiraipú, nº 115 - Vila Cruzeiro - Vila Formosa - Tatuapé - 
São Paulo - SP, com área de 122.45 m², contribuinte nº 
303.077.0044-2, 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.                                [17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 10 DIAS. PROCESSO 
Nº 1008083-91.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto Muscari, na forma 
da Lei, etc. Faz saber que nos autos da ação sumária, 
movida por Colégio Porto Rico Ltda., foi deferida a 
intimação por edital do executado Wilson Shioti Nagae CPF 
092.967.238-09, que se encontra em lugar ignorado, da 
penhora dos direitos sobre o contrato de financiamento nº 
20022172209 de 21/08/2014, perante à Aymoré Crédito 
Financiamento e Investimento S/A., do veículo marca 
I/Toyota RAV4, 2010/2010, placas ELN3516, chassi 
JTMBD31VXA5250374, passando a fluir dos 20 dias supra 
o prazo de 15 dias para impugnação. Será o edital afixado 
e publicado na forma da lei.                                              [17,18] 

Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 1011298-
57.2014.8.26.0009. O Dr. Sang Duk Kim, Juiz de Direito da 
7ª Vara Cível Central/ SP. Faz saber a Agnaldo Antão 
Junior, que Maria de Fatima Reste Reis Pires requereu o 
cumprimento da sentença proferida, para receber a quantia 
de R$4.597,73(fev/17). Estando o executado em lugar 
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do 
prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das 
importâncias de direito e demais cominações legais, sob 
pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o 
valor total da dívida (art. 523, §1º do CPC), iniciando-se o 
prazo de 15 dias para que,independentemente de penhora 
ou nova intimação,apresente impugnação(art.525 do CPC). 
Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. [17,18] 

VIII - Tatuapé Varas Cíveis 1ª Vara Cível  
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 1015275-26.2015.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) Oswaldo Conde dos Santos Filho CPF 023.262.638-39, que Conjunto Residencial Jardim Tropical ajuizou ação 
sumária para cobrança de R$ 1.266,99 (out/15), referente a débitos condominiais do apto. 55 - Bloco 1, Edifício Samambaia, 
integrante do Conjunto Residencial Jardim Tropical, devidamente corrigido e acrescido das custas e despesas processuais, e 
honorários advocatícios. Estando o réu em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, 
contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de junho de 2017.                 [17,18] 

5ª VARA DA FAMÍLIA REGIONAL I SANTANA EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1035001-
70.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Luciana Simon de Paula Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Eventuais interessados na Lide que 
Eliete Cupollilo, CPF 094.966.048-54 e Ivan Vanderlei Pinto de Paula, CPF 056.489.218-10, movem uma ação para Alteração 
do Regime de BensRegime de Bens entre os cônjuges, objetivando a alteração do regime de casamento, de Separação Total 
de Bens para Comunhão Parcial de Bens. Para o conhecimento de eventuais interessados na lide, foi determinada a 
expedição deste edital, nos termos do art. 734, § 1º do CPC, a fim de resguardar direitos de terceiros. O juiz somente poderá 
decidir depois de decorridos 30 (trinta) dias da publicação do presente edital. Este edital será afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de fevereiro de 2017.                                                    [17,27] 

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1095316-92.2015.8.26.0100. A 
Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, Juíza de 
Direito da 38ª Vara Cível Central/SP. Faz saber aos 
ocupantes não identificados, réus em lugar incerto, 
desconhecidos e eventuais interessados, que Soong Moon 
Kang ajuizou ação de reintegração de posse, objetivando 
seja julgada procedente, com a reintegração do imóvel 
situado na Rua Caetano Pinto, 138 e 140, Brás, nesta 
Capital, matrícula 5.499, 3º CRI/SP, condenando os réus nas 
custas processuais, honorários advocatícios e demais 
cominações legais. Sendo os demais réus desconhecidos e 
estando em lugar ignorado, expede-se edital de citação, para 
que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, contestem o 
feito, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se 
curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. São Paulo, 01/08/2017.          [17,18] 

Companhia Bioenergética Santa Cruz 1
CNPJ/MF nº 10.763.227/0001-42 - NIRE 35.300.346.246

Ata de Assembleia Geral Ordinária
I. Data, Hora e Local: Aos 27/07/2017, às 14h, na sede social Companhia Bioenergética Santa Cruz 1 (“Companhia”), 
localizada na Rodovia SP 255, Km 70, Fazenda Santa Cruz, s/nº, zona rural, município de Américo Brasiliense/
SP. II. Convocação: As formalidades de convocação foram dispensadas tendo em vista a presença do acionista 
representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do parágrafo quarto, do artigo 124 da Lei 
6.404/76. III. Presença: Presente a acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social, conforme 
a assinatura constante do “Livro de Registro de Presença de Acionistas”. IV. Mesa: Presidente: Sr. Fábio Venturelli e 
Secretário: Rodrigo Tetti Garcia. V. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (1) As contas dos Administradores, as Demons-
trações Financeiras e Contábeis, o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 
31.03.2017; (2) A destinação do lucro líquido do exercício e a proposta de distribuição de dividendos; (3) A eleição 
dos membros da Diretoria. VI. Deliberações: Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente submeteu à apreciação da 
Assembleia a matéria constante da ordem do dia, dispensando-se a leitura dos documentos de que trata o artigo 133 
da Lei das S.A., por serem de conhecimento dos acionistas, os acionistas deliberaram e aprovaram por unanimidade 
de votos e sem quaisquer restrições: (1) As contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e Contábeis, 
o Parecer dos Auditores Independentes, Ernst & Young Auditores Independentes S/S, referentes ao exercício encer-
rado em 31.03.2017, publicadas nos jornais DOESP e O Dia, em suas respectivas edições do dia 20/07/2017. (2) A 
proposta da administração para que o lucro líquido do exercício social encerrado em 31.03.2017, no valor total de R$ 
42.566.779,52 acrescido do valor de R$ 343.535,94 proveniente da Reserva de Reavaliação, totalizando o valor R$ 
42.910.315,46, destinado ao pagamento de dividendos aos acionistas, do qual R$ 35.652.000,00 já foi pago anteci-
padamente em duas parcelas, a primeira no valor de R$ 33.000.000,00 em 11.11.2017 e a segunda no valor de R$ 
2.652.000,00 em 23.11.2017; sendo que o saldo remanescente no valor de R$ 7.258.315,46, será pago à acionista 
controladora até o dia 14.08.2017. (3) A reeleição dos membros da Diretoria para um mandato de 1 ano, até a data da 

social a se encerrar em 31/03/2018, a saber: (a) Fábio Venturelli, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, RG 
nº 12.147.832-4 - SSP/SP, CPF/MF nº 114.256.038-40, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na 
Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61 - cj. 132 - Brooklin Novo, CEP 04575-060, na cidade de São Paulo/SP, para o 
cargo de Diretor Presidente; (b) Agenor Cunha Pavan, brasileiro, casado, engenheiro de produção química, RG nº 
9.217.528-4 - SSP/SP, CPF/MF nº 041.561.798-77, domiciliado em Jaboticabal/SP, com escritório na Fazenda São 
Martinho, no Município de Pradópolis/SP, CEP 14850-000, para o cargo de Diretor Vice-Presidente e Diretor de 
Operações, a serem exercidos cumulativamente; (c) Helder Luiz Gosling, brasileiro, casado, engenheiro de produ-
ção mecânica, RG nº 16.494.125-3 - SSP/SP,  CPF/MF sob nº 093.164.888-26, domiciliado em São Paulo/SP, com 
escritório na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61 - cj. 132 - Brooklin Novo, CEP 04575-060, para o cargo de Diretor 
Comercial; (d) Felipe Vicchiato, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 23.813.904-9 - SSP/SP,  
CPF/MF nº 260.593.418-70, domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61 - cj. 
132 - Brooklin Novo, CEP 04575-060, na Cidade de São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Financeiro; (e) Rodrigo 
Tetti Garcia, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 15.777.472-7 SSP/SP, CPF/MF nº 106.779.308-
95, domiciliado em Ribeirão Preto/SP, com escritório na Fazenda São Martinho, município de Pradópolis/SP, CEP 
14850-000 para o cargo de Diretor Administrativo. Os diretores ora reeleitos tomarão posse, mediante a assinatura do 

lei especial ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 

propriedade. VII. Lavratura da Ata: Foi aprovada a lavratura da ata a que se refere esta AGO em forma de sumário, 
bem como a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 e 
parágrafos da Lei nº 6.404/76. VIII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para 
a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, e tendo sido assinada por todos os 

Presidente da Mesa: Fábio Venturelli; Secretário da Mesa: Rodrigo Tetti 
Garcia. Américo Brasiliense, 27/07/2017. Jucesp nº 372.403/17-7 em sessão de 10/08/2017. Flávia Regina Britto 
Gonçalves – Secretária Geral.

São Martinho Energia S.A.
CNPJ Nº 12.291.462/0001-94- NIRE Nº 35.300.389.336

Ata da 21ª Assembleia Geral Ordinária 
I – Data, Hora e Local de Realização: Realizada em 27/07/2017, às 9h, na sede social da São Martinho Energia S.A 
(“Companhia”), na Fazenda São Martinho, município de Pradópolis/SP. II – Convocação: As formalidades de convo-
cação foram dispensadas tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia, nos termos do §4°, do artigo 124 da Lei 6.404/76. III – Presença: Presente os acionistas da Companhia 
representando a totalidade do capital social, conforme as assinaturas constantes do “Livro de Registro de Presença de 
Acionistas”. IV – Composição da Mesa: Presidente: Fábio Venturelli e Secretário: Rodrigo Tetti Garcia. V - Ordem do 
Dia: Deliberar sobre: (1) As contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e Contábeis, o Relatório dos 
Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.03.2017; (2) A destinação do lucro líquido do 
exercício social encerrado em 31.03.2017, a proposta de distribuição de dividendos; e a (3) A eleição dos membros da 
Diretoria. VI - Deliberações Tomadas: Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente submeteu à apreciação das acio-
nistas as matérias constantes da ordem do dia, que examinaram, deliberaram e aprovaram por unanimidade de votos 
e sem quaisquer restrições: (1) As contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e Contábeis, o Pare-
cer dos Auditores Independentes, Ernst & Young Auditores Independentes S/S, referentes ao exercício encerrado em 
31.03.2017, publicadas nos jornais DOESP e O Dia, em suas respectivas edições do dia 20/07/2017. (2) A proposta da 
administração para que o lucro líquido do exercício social encerrado em 31.03.2017, no valor total de R$ 17.922.989,68 
tenha a seguinte destinação: (a) o valor de R$ 16.000.000,00 seja distribuído como dividendos aos acionistas, do qual 
já foi pago antecipadamente à acionista controladora o valor de R$ 3.500.000,00 na data de 11.11.2016 e o saldo 
remanescente no valor de R$ 12.500.000,00, será pago à acionista controladora até o dia 14.08.2017; (b) o valor de 
R$ 1.922.989,68 à conta de Reserva de Lucros a Realizar. (3) A reeleição dos membros da Diretoria para um mandato 

referente ao exercício social a se encerrar em 31/03/2018, a saber: (a) Fábio Venturelli, brasileiro, divorciado, enge-
nheiro de produção, RG nº 12.147.832-4 - SSP/SP, CPF/MF nº 114.256.038-40, residente e domiciliado em São Paulo/
SP, com escritório na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61 - cj. 132 - Brooklin Novo, CEP 04575-060, na cidade de São 
Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente; (b) Agenor Cunha Pavan, brasileiro, casado, engenheiro de produção 
química, RG nº 9.217.528-4 - SSP/SP, CPF/MF nº 041.561.798-77, domiciliado em Jaboticabal/SP, com escritório na 
Fazenda São Martinho, no Município de Pradópolis/SP, CEP 14850-000, para o cargo de Diretor Vice-Presidente e 
Diretor de Operações, a serem exercidos cumulativamente; (c) Helder Luiz Gosling, brasileiro, casado, engenheiro 
de produção mecânica, RG nº 16.494.125-3 - SSP/SP, CPF/MF nº 093.164.888-26, domiciliado em São Paulo - SP, 
com escritório na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61 - cj. 132 - Brooklin Novo, CEP 04575-060, para o cargo de  
Diretor Comercial; (d) Felipe Vicchiato, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 23.813.904-9 - SSP/
SP, CPF/MF nº 260.593.418-70, domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61 - 
cj. 132 - Brooklin Novo, CEP 04575-060, na Cidade de São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Financeiro; (e) Rodrigo 
Tetti Garcia, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 15.777.472-7 SSP/SP, CPF/MF nº 106.779.308-95, 
domiciliado em Ribeirão Preto/SP, com escritório na Fazenda São Martinho, município de Pradópolis/SP, CEP 14850-
000 para o cargo de Diretor Administrativo. Os diretores ora reeleitos e eleito tomarão posse, mediante a assinatura 

por lei especial ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 

propriedade. VI – Lavratura: Foi aprovada a lavratura da ata desta Assembleia Geral em forma de sumário, nos termos 
do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76. VII - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos 
para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, e tendo sido assinada por 
todos os presentes. aa) Presidente da Mesa: Fábio Venturelli; Secretário da Mesa: Rodrigo Tetti Garcia. Pradópolis, 
27/07/2017. Jucesp nº 372.359/17-6 em sessão de 10/08/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

São Martinho Terras Agrícolas S.A.
CNPJ/MF nº 24.190.346/0001-68 - NIRE 35.300.491.254
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

I – Data, Hora e Local de Realização: Realizada em 28.07.2017, às 10h, na sede social da São Martinho Terras Agrí-
colas S.A. (“Companhia”), com sede em Pradópolis/SP, na Fazenda São Martinho, CEP 14850-000. II – Convocação/
Publicações: Dispensada a publicação dos Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei n. 6.404/76 
(“Lei das S.A.”). III – Presenças: Presente a única acionista da Companhia, São Martinho S.A., conforme assinatura 
constante do Livro de Presença de Acionistas. IV – Composição da Mesa: Presidente: Fábio Venturelli e Secretário: 
Rodrigo Tetti Garcia. V - Ordem do Dia: Deliberar sobre: Em Assembleia Geral Ordinária: (1) As contas dos Admi-
nistradores, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social 
encerrado em 31.03.2017; (2) A destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.03.2017, a proposta 
de distribuição de dividendos; (3) A eleição dos membros da Diretoria; e em Assembleia Geral Extraordinária: (4) A 

V – Deliberações Tomadas: 
Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente submeteu à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária as 
matérias constantes da ordem do dia, dispensando-se as leituras dos documentos de que trata o artigo 133 da Lei das 
S.A., por serem todos de conhecimento dos acionistas, e com abstenção de votar os legalmente impedidos, os acionis-
tas examinaram, discutiram, deliberaram e aprovaram por unanimidade de votos dos presentes: Em Assembleia Geral 
Ordinária: (1) As contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes, 
Ernst & Young Auditores Independentes S/S, referentes ao exercício encerrado em 31.03.2017, publicadas nos jornais 
DOESP e O Dia, em suas respectivas edições do dia 20/07/2017. (2) A proposta da administração para que o lucro 
líquido do exercício social encerrado em 31.03.2017, no valor total de R$ 21.373.622,57, tenha a seguinte destinação: 
(a) o valor de R$ 1.068.681,13 para a conta de Reserva Legal; (b) o saldo no valor de R$ 20.304.941,44 acrescido do 
valor de R$ 90.632,34, totalizando R$ 20.395.573,78 para pagamento de dividendos, dos quais já foram pagos anteci-
padamente a acionista controladora o valor de R$ 16.000.000,00; e o saldo remanescente no valor R$ 4.395.573,78, 
será pago à acionista controladora até o dia 14.08.2017. (3) A reeleição dos membros da Diretoria para um mandato 

ao exercício social a se encerrar em 31.03.2018, a saber: (a) Fábio Venturelli, brasileiro, divorciado, engenheiro de 
produção, RG nº 12.147.832-4 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 114.256.038-40, residente e domiciliado na cidade 
de São Paulo/SP, com escritório na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61 – cj. 132 - Brooklin Novo, CEP 04575-060, 
na cidade de São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente; (b) Agenor Cunha Pavan, brasileiro, casado, enge-
nheiro de produção química, RG nº 9.217.528–4 SSP/SP, CPF/MF nº 041.561.798-77, com residente e domiciliado na 
cidade de Jaboticabal/SP, com escritório na Fazenda São Martinho, Município de Pradópolis/SP, CEP 14850-000, para 
o cargo de Diretor de Operações Agrícolas; (c) Felipe Vicchiato, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
RG nº 23.813.904-9 – SSP/SP, CPF/MF nº 260.593.418-70, domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório 
na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61 – cj. 132 – Brooklin Novo, CEP 04575-060, na Cidade de São Paulo/SP, para 
o cargo de Diretor Financeiro; e (d) Rodrigo Tetti Garcia, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 
15.777.472-7 SSP/SP,  CPF/MF nº 106.779.308-95, domiciliado na Cidade de Ribeirão Preto/SP, com escritório na 
Fazenda São Martinho, município de Pradópolis/SP, CEP 14850-000 para o cargo de Diretor Administrativo. Os 
diretores ora reeleitos tomarão posse, mediante a assinatura do termo de posse em livro próprio, oportunidade na qual 

que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, con-

concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Em Assembleia Geral Extraordinária: (4) A 

em função das cisões parciais de ativos pela outra subsidiária integral São Martinho Terras Imobiliárias S.A. em favor 
da Companhia, através das Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 30.04.2016 e 1º.06.2017, passando, 
desde então, a São Martinho S.A. a ser a única acionista da Companhia.VI – Lavratura: Foi aprovada a lavratura da 
ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em forma de sumário, bem como a sua publicação 
com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 e parágrafos da Lei nº 6.404/76. 
VII - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata em forma 
de sumário. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, e tendo sido assinada por todos os presentes. 
(aa) Presidente da Mesa: Fabio Venturelli; Secretário da Mesa: Rodrigo Tetti Garcia. Pradópolis, 28/07/2017. Jucesp 
nº 372.616/17-3 em sessão de 09/08/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0022542-58.2013.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). André Augusto Salvador Bezerra,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) THS Feiras e Exposições Ltda, Rua Funchal, 538, Conj.124, Vila Olimpia - CEP
04551-060, São PauloSP, CNPJ 08.859.033/0001-01, que lhe foi proposta uma ação de cobrança de Procedimento
Comum por parte de São Paulo Turismo S/A, alegando em síntese que a ré é devedora da quantia de R$ 44.383,75
(atualizada até maio de 2013), referente ao Termo de Aditamento ao Contrato de Cessão de Uso a Título Oneroso
do Pavilhão de Exposições do Anhembi Parque - Norte/Sul e Oeste . 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 26 de julho de 2017.
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Setor de franquias cresce 6,8%
no trimestre, aponta associação

São Paulo, quinta-feira, 17 de agosto de 2017 Nacional

Jornal O DIA SP
Página 5

Pesquisa Trimestral de De-
sempenho de Franchising, divul-
gada na quarta-feira (16) pela
Associação Brasileira de Fran-
chising (ABF), aponta que o
mercado nacional de franquias
teve um crescimento no fatura-
mento no segundo trimestre
deste ano de 6,8%, em compara-
ção ao mesmo período do ano
passado. A receita subiu de R$
35,180 bilhões para R$ 37,565
bilhões. No semestre, o setor
manteve um ritmo de crescimen-
to nominal de 8%, passando de
R$ 68,890 bilhões para R$ 74,428
bilhões.

A gerente de Inteligência de
Mercado da ABF, Vanessa Bre-
tas, disse que embora a expan-
são no trimestre tenha sido me-
nor que a registrada em igual pe-
ríodo de 2016 (8,1%), a entidade
considera que o resultado de
2017 foi melhor “porque a infla-
ção deste ano foi bem menor que
a do ano passado”.

Segundo a gerente, as redes
franqueadoras conseguiram ter
um incremento considerável no
volume de vendas das opera-
ções no período pesquisado. “O
aumento do desempenho das
operações já abertas puxou de

maneira considerável esse resul-
tado”, disse Vanessa. Contribuiu
também para o resultado o qua-
dro de inflação sob controle e de
juros em queda. Houve ainda uma
melhora relativa no Índice de
Confiança do Consumidor, que
afetou não só o franchising, como
o varejo de uma forma geral.

Segmentos
Um segmento que se desta-

cou no trimestre foi o de hotela-
ria e turismo, que teve um ano
de 2016 difícil e conseguiu se re-
cuperar, crescendo 10,1%. Esse
ramo do franchising, segundo a

ABF, se adaptou ao novo cená-
rio imposto pela crise econômi-
ca e pelos novos modelos de ne-
gócio de economia compartilha-
da, com destaque para as opera-
ções virtuais.

Outro segmento com bom
desempenho foi o de saúde, be-
leza e bem-estar, que mostrou
variação de faturamento de
9,4%. Esse segmento tem inova-
do em modelos de negócios, dis-
se Vanessa Bretas. As redes fran-
queadoras têm investido na
venda direta porta a porta, “sem-
pre conciliando com seus fran-
queados”. (Agencia Brasil)

Contran antecipa implementação
da carteira de motorista eletrônica

O Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran) decidiu antecipar
a implantação, pelos estados, da
nova Carteira Nacional de Habili-
tação Eletrônica (CNH-e). Por
meio de uma pequena alteração no
texto legal em vigor desde julho
deste ano, o conselho responsá-
vel por regulamentar as normas de
trânsito estabeleceu que os ór-
gãos estaduais devem implantar
o novo sistema até 1º de feverei-
ro.

Pela Resolução 684, de 25 de
julho, os órgãos e entidades de
trânsito dos estados e do Distri-
to Federal deveriam estar aptos a
fornecer e fiscalizar a Carteira
Nacional de Habilitação Eletrôni-
ca a partir de 1º de fevereiro de
2018. Já a Resolução 687, publi-
cada no Diário Oficial da União
de quarta-feira(16), estabelece

que os estados devem estar ap-
tos a fazê-lo até 1º de fevereiro
de 2018.

Segundo a assessoria do Mi-
nistério das Cidades, pasta res-
ponsável por coordenar o Sistema
Nacional de Trânsito, a antecipa-
ção foi aprovada em virtude da con-
clusão do aplicativo para aparelhos
do tipo smartphone. Com a mudan-
ça, os departamentos de Trânsito
(Detrans) podem começar a testar a
emissão do documento digital - que
será opcional, uma vez que a ha-
bilitação impressa continuará a
ser emitida.

O aplicativo desenvolvido
pelo Serviço Federal de Proces-
samento de Dados (Serpro) per-
mitirá aos motoristas terem aces-
so ao arquivo digital da CNH por
meio de seus próprios telefones
celulares. O documento digital terá

a mesma validade da habilitação
física, que continuará sendo emi-
tida aos condutores que a solici-
tarem aos departamentos de trân-
sito estaduais.

Os agentes de trânsito pode-
rão checar os dados dos docu-
mentos por meio do mesmo apli-
cativo, que fará a leitura do QR-
Code (do inglês, Código de Res-
posta Rápida). Assim, o condu-
tor que tiver aderido ao modelo
digital poderá apresentá-lo a
qualquer autoridade de trânsito,
evitando multas caso tenha es-
quecido ou perdido o documen-
to impresso.

“Os Detrans que tiverem in-
teresse já podem iniciar seus tes-
tes e se adequarem, com antece-
dência, à data prevista para entra-
da em vigor da [nova] resolução,
1º de fevereiro”, informou o Mi-

nistério das Cidades, acrescentan-
do ainda não ter um diagnóstico
sobre os preparativos estaduais
para implementar o sistema, ainda
em fase de testes.

Um projeto-piloto começa a
funcionar no próximo mês, em
Goiás. Escolhido para o desen-
volvimento da experiência, o es-
tado deve começar a disponibili-
zar a CNH-e a todos os motoris-
tas que solicitarem permissão pro-
visória, renovação, adição de ca-
tegoria e emissão de segunda via
a partir do próximo mês. Junto à
versão digital, os interessados
continuarão recebendo o antigo
modelo, impresso. Segundo o
Detran-GO, o novo sistema não
acarretará qualquer mudança na
rotina dos cidadãos, nem gerará
custos adicionais aos motoristas.
(Agencia Brasil)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os filiados que estejam quites com suas
obrigações estatutárias para participarem da Assembleia Geral da
FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLEIBOL MASTER a realizar-se no dia
26 de Agosto de 2017 as 16:00 horas em primeira chamada e as 16:30
horas em segunda e última chamada na Rua Barra Tibagi, nº 242 – Sala
01 – São Paulo/SP, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: 1) Prestação de contas dos exercícios anteriores; 2)
adequação e Atualização dos Estatutos conforme legislação; 3) Eleição
e Posse do Presidente, Vice-Presidente, Diretoria e Conselho Fiscal;
4) Assuntos Gerais. São Paulo, 04 de Agosto de 2017. FEDERAÇÃO
PAULISTA DE VOLEIBOL MASTER. Edgar Gravalos – Presidente.

De janeiro a julho deste ano,
o nível de emprego na indústria
de transformação paulista au-
mentou em 0,37%, o equivalen-
te a oito mil vagas a mais em
relação ao saldo de contratos e
demissões do mesmo período
de 2016. Esse foi o melhor re-
sultado acumulado desde 2013,
quando tinham sido gerados
55,5 mil empregos, segundo a
pesquisa mensal da Federação
e Centro das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp/Ciesp).

No entanto, especificamen-
te, em julho, houve um recuo
de 0,08% com o corte de dois
mil trabalhadores em compara-
ção ao mês anterior. De um to-
tal de 22 setores pesquisados,
dois mantiveram-se estáveis,
nove ampliaram as contratações
e 11 reduziram os postos de tra-
balho. Entre os que expandiram
as vagas estão as indústrias de
máquinas e equipamentos
(1.426); produtos de borracha e
de material plástico (1.142); ve-
ículos automotores, reboque e
carrocerias (1.107).

Já os segmentos que mais
efetuaram demissões foram as

Indústria paulista tem o
melhor saldo de emprego

acumulado dos últimos 4 anos
de produtos alimentícios
(2.070); produtos de metal, ex-
ceto máquinas e equipamentos
(1.600) e couro e calçados
(1.080).

O diretor titular do Departa-
mento de Pesquisas e Estudos
Econômicos da Fiesp e do Ci-
esp (Depecon), Paulo Francini,
avaliou que o resultado mostra
uma estabilidade no mercado
de trabalho. Por meio de nota,
ele acrescentou ter sido uma
surpresa o bom desempenho de
empresas exportadoras. “Al-
guns setores, como máquinas
e equipamentos, produtos de
borracha e veículos automoto-
res surpreenderam com contra-
tações, influenciados pelas ex-
portações, que têm ganhado
fôlego”.

Na média, o interior do es-
tado teve um recuo mais expres-
sivo (-0,11%) do que na Grande
São Paulo (-,0,03%), mas em
compensação os setores com
saldos positivos criaram bem
mais vagas do que os principais
segmentos da lista de empresas
com quadro mais enxuto.
(Agencia Brasil)
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SITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 11.325.716/0001-85 - NIRE 35.300.388.178

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da SITE Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) realizada em 19 de junho de 2017.
1. Data, Hora e Local: Aos 19 dias do mês de junho de 2017, às 09h30m, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.601, 5º andar. 2. Convocação: Edital de Convocação publicado conforme 
Lei nº 6.404/1976 no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no jornal “O Dia”, em edições dos dias 10, 13 e 14 de 
junho de 2017, às folhas 35, 19 e 38, e às folhas. 6, 5 e 4, respectivamente. 3. Presença dos Acionistas e Instalação 
da Assembleia: Presentes acionistas titulares de ações representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social da 
Companhia com direito a voto, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 
Por conseguinte, fi ca cumprido o quórum mínimo legal de 2/3 (dois terços) do capital social da Companhia com 
direito de voto exigido para instalação da assembleia que tem por objeto, além de outras matérias, a reforma do 
estatuto (aumento de capital social com emissão de ações). Fica registrada ainda a presença dos Srs. João Antônio 
Zogbi Filho e Marcelo Perrucci, membros da administração da Companhia, em atenção ao artigo 134, §1º, da Lei 
nº 6.404/1976. 4. Publicações e anúncios: O balanço patrimonial e as demonstrações fi nanceiras da Companhia 
referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 foram publicados no “Diário Ofi cial do Estado de São 
Paulo” e no jornal “O Dia” em edições de 17 de março de 2017, às fl s. 141 e 18, respectivamente. 5. Mesa: João 
Antônio Zogbi Filho, Presidente; Marcelo Perrucci, Secretário. 6. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 
a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras da Companhia 
referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2016; e b) Proposta da administração para a destinação 
do resultado econômico da Companhia auferido no exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2016. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: c) Tendo em vista a atual necessidade de caixa da Companhia, o aumento do 
capital social da Companhia no valor de, pelo menos, R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), mediante a 
emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal na proporção das classes de ações 
atualmente existentes, com a consequente modifi cação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, 
sendo o preço de emissão a ser defi nido na forma da lei aplicável, após discussão e deliberação pelos acionistas 
presentes considerando (i) a perspectiva de rentabilidade da Companhia; (ii) o valor do patrimônio líquido da ação 
da Companhia; e (iii) o histórico de transferência de ações da Companhia entre os acionistas. 7. Deliberações: 
Foram tomadas as seguintes deliberações: 7.1. Por unanimidade dos acionistas presentes e sem quaisquer 
ressalvas ou emendas, autorizar a lavratura da ata a que se refere a presente Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária em forma de sumário das decisões tomadas nos termos do artigo 130, §1º, da Lei n.º 6.404/76. 7.2. 
Em Assembleia Geral Ordinária: 7.2.1. Consignar a dispensa da publicação dos anúncios referidos no artigo 133 da 
Lei n.º 6.404/76, nos termos do §5º do artigo da Lei n.º 6.404/76, tendo em vista que as demonstrações fi nanceiras 
da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 foram publicadas com mais de 
1 (um) mês de antecedência da presente data; 7.2.2. Por unanimidade dos acionistas presentes e sem quaisquer 
ressalvas ou emendas aprovar, depois de examinados e discutidos, as contas da Administração, bem como o 
balanço patrimonial da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; 7.2.3. 
Consignar, uma vez que a Companhia apurou prejuízo contábil no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2016, que não haverá deliberação acerca da destinação de lucro líquido; e 7.2.4. Por unanimidade dos acionistas 
presentes e sem quaisquer ressalvas ou emendas não instalar o Conselho Fiscal no presente exercício social. 7.3. 
Em Assembleia Geral Extraordinária: 7.3.1. Fica consignado que o Sr. Marcelo Perrucci, diretor da Companhia e ora 
presente, para fi ns de contextualização da matéria a ser aprovada em Assembleia Geral Extraordinária informou 
preliminarmente aos acionistas sobre a atual necessidade de caixa da Companhia para o biênio 2017/2018 no 
montante de aproximadamente R$ 14.000.000,00 (catorze milhões de reais) tendo ainda prestado esclarecimentos 
aos acionistas presentes sobre as projeções fi nanceiras que evidenciam referida necessidade de caixa, informando 
ser necessário, portanto, um novo aumento de capital social da Companhia a ser integralizado pelos acionistas para 
fazer frente a essa necessidade; 7.3.2. Fica consignado ainda que, para fi ns de fi xação do valor do aumento de 
capital social (e consequente preço de emissão de ações) objeto da presente assembleia, a administração da 
Companhia contratou a Actual Ventures Consultoria Ltda. para preparação de um o laudo de avaliação da Shopping 
Center Itapecerica da Serra S/A (que representa o único ativo da Companhia), referente ao valor dessa companhia 
para os acionistas, com data base da avaliação em 30 de abril de 2017 (o “Laudo de Avaliação”), cujo conteúdo foi 
(i) previamente disponibilizado aos acionistas; e (ii) apresentado pelo Sr. Marcelo Perrucci na presente assembleia; 
7.3.3. Fica consignado que os membros da administração presentes na assembleia informaram aos presentes que 
foram tentadas formas alternativas de fi nanciamento da Companhia com terceiros, contudo, considerando a atual 
situação fi nanceira da Companhia, referidas formas alternativas se mostraram inviáveis conforme mensagens 
eletrônicas trocadas entre membros da administração da Companhia e representantes de bancos privados, que 
fi cam arquivadas na sede da Companhia; 7.3.4. Fica consignado que os membros da administração da Companhia 
informaram aos presentes acionistas que houve tentativa de renegociação da dívida da Companhia perante o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), contudo referida renegociação não foi aceita 
pelo BNDES; 7.3.5. Fica consignado ainda que o Laudo de Avaliação não contempla passivos potenciais da 
Companhia, incluindo, sem a tanto se limitar, aqueles relacionados ao processo judicial movido por LMG Soares 
Participação Ltda.; 7.3.6. Fica consignado, conforme informado pelos membros da administração da Companhia, 
que em virtude da atual situação fi nanceira da Companhia e de sua necessidade de caixa conforme amplamente 
discutida na presente assembleia e registrada acima, 2 (dois) acionistas da Companhia, por solicitação da 
administração da Companhia, realizaram integralização de valores referente ao último aumento de capital social 
antes dos respectivos prazos de integralização com vistas a fazer com que a Companhia possa fazer frente a suas 
obrigações e compromissos fi nanceiros; 7.3.7. Após ampla discussão sobre as necessidades de caixa da 

Companhia e considerando os esclarecimentos apresentados pelo Sr. Marcelo Perrucci e o conteúdo do Laudo de 
Avaliação e considerando ainda o interesse manifestado apenas por partes dos acionistas de subscrever o capital 
necessário, por voto proferido por acionistas representando a maioria das ações Classe A e maioria das ações 
Classe B de emissão da Companhia foi aprovado um aumento de capital social da Companhia no valor de R$ 
14.000.000,00 (catorze milhões de reais), o qual passará de R$ 65.100.000,00 (sessenta e cinco milhões e cem mil 
reais) para R$ 79.100.000,00 (setenta e nove milhões e cem mil reais), por meio da emissão de 140.000.000 (cento 
e quarenta milhões) de novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 16.181.200 ações 
Classe A e 123.818.800 ações Classe B, ao preço de emissão de R$ 0,10 (dez centavos de Real) por ação, para 
ambas as classes, calculado de acordo com o artigo 170, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, levando-se em 
consideração, notadamente, (i) a perspectiva de rentabilidade da Companhia; (ii) o valor do patrimônio líquido da 
ação da Companhia; e (iii) o histórico de transferência de ações da Companhia entre os acionistas, tudo conforme 
o Laudo de Avaliação, sendo referido valor a ser integralizado de acordo com o cronograma aprovado na presente 
assembleia com última chamada de capital em dezembro de 2018 e que fi ca arquivado na sede social da 
Companhia. As ações Classe A e Classe B ora emitidas terão as mesmas características e condições e gozarão 
dos mesmos direitos e vantagens atribuídas, respectivamente, às ações ordinárias Classe A e Classe B de emissão 
da Companhia atualmente em circulação; 7.3.7.1. Fica registrado que os acionistas Deplan Desenvolvimento e 
Planejamento imobiliário Ltda.; Jorge Carlos Nahas; Roberto Carlos Nahas e Fábio Antonio Dabbur votaram pela 
não aprovação da matéria constante do item 7.3.7 acima (aumento de capital social) nos termos da proposta 
aprovada; 7.3.8. Fica consignado que será assegurado aos acionistas da Companhia, pelo prazo de 30 (trinta) dias 
a contar da presente data, o direito de preferência na subscrição das ações emitidas em decorrência do aumento 
de capital social aprovado nos termos do item acima; 7.3.9. Fica consignado que os acionistas que aprovaram o 
aumento de capital social na presente assembleia e que eventualmente vierem a subscrever as sobras de ações 
não subscritas no âmbito de referido aumento de capital social, por mera liberalidade, se comprometeram a 
outorgar aos eventuais acionistas que vierem a ter sua participação diluída em virtude de referido aumento de 
capital social uma opção de recompra exclusivamente sobre as sobras subscritas por meio do exercício do direito 
de preferência na subscrição da sobras de ações não subscritas. Referido direito de recompra de ações será 
exercível pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir do término do prazo de 30 (trinta) dias para exercício do 
direito de preferência para a subscrição das ações ora emitidas. O valor de exercício por ação do referido direito de 
recompra será o valor de R$ 0,10 (dez centavos de Real) corrigido por 100% do índice CDI (certifi cado de depósitos 
interbancários) calculado sobre cada desembolso de acordo com o cronograma de integralização aprovado nessa 
assembleia; 7.3.10. Considerando (a) a manifestação de interesse por parte de acionistas da Companhia com 
relação ao direito de subscrição das sobras de ações eventualmente não subscritas pelos acionistas da companhia 
em virtude de exercício de direito de preferência e (b) a limitação constante da Cláusula 5.2.3 do Acordo de 
Acionistas da Companhia, caso um ou mais dos acionistas supere o limite previsto em referida Cláusula 5.2.3, fi ca 
consignado que a administração da Companhia irá apresentar solicitação formal aos signatários do acordo de 
acionistas com o objetivo de que renunciem à restrição prevista na referida Cláusula 5.2.3; 7.3.11. Por voto proferido 
por acionistas representando a maioria das ações Classe A e maioria das ações Classe B de emissão da 
Companhia, em razão do aumento de capital social ora aprovado, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social é alterado 
(sem alteração de seus parágrafos) e passa a vigorar de acordo com a seguinte nova redação: “ARTIGO 5º - O 
Capital Social da Companhia é de R$ 79.100.000,00 (setenta e nove milhões e cem mil reais), dividido em 
242.242.857 (duzentos e quarenta e dois milhões, duzentas e quarenta e dois mil, oitocentas e cinquenta e sete) 
ações, todas ordinárias, nominativas, sem valor nominal e com direito a voto, das quais 27.998.413 (vinte e sete 
milhões, novecentas e noventa e oito mil e quatrocentas e treze) são ações ordinárias pertencentes à Classe A e 
214.244.444 (duzentas e quatorze milhões, duzentas e quarenta e quatro mil e quatrocentas e quarenta e quatro) 
são ações ordinárias pertencentes à Classe B.” 8. Documentos arquivados. Foram arquivados na sede da 
Companhia os documentos a seguir listados, obedecendo a respectiva ordem numérica: 1 – Edital de Convocação; 
2 - Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; 
e 3 – Laudo de Avalição. 9. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo 
tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada pelos membros 
da Mesa e pelos acionistas representando o quórum necessário para as deliberações tomadas. 10. Assinaturas: 
Mesa: João Antônio Zogbi Filho (Presidente) e Marcelo Perrucci (Secretário). Demais presenças: Srs. João Antônio 
Zogbi Filho e Marcelo Perrucci, membros da administração da Companhia. Acionistas presentes:  (i)  Rassum 
Empreendimentos e Participações Ltda. (p. Álvaro Jose Resende Assumpção, administrador); (ii) Deplan 
Desenvolvimento e Planejamento Imobiliário Ltda. (p. Armando Salvador Sorrentino, administrador); (iii) Jorge 
Carlos Nahas (p. Armando Salvador Sorrentino, procurador – representante da acionista Deplan Desenvolvimento 
e Planejamento Imobiliário Ltda.); (iv) Roberto Carlos Nahas (p. Armando Salvador Sorrentino, procurador – 
representante da acionista Deplan Desenvolvimento e Planejamento Imobiliário Ltda.); (v) JJLF Empreendimentos 
Imobiliários e Participações Ltda. (p. João Antônio Zogbi Filho, administrador); (vi) HR Holding e Participações Ltda. 
(p. Plínio Haidar Filho, administrador não sócio); (vii) Eduardo de Alvares Otero Fernandes; (viii) Fabio Penteado de 
Ulhôa Rodrigues; (ix) João Luiz Miele; (x) Antônio Augusto Miele; e (xi) Fábio Antônio Dabbur. Confere com o 
original lavrado em livro próprio. São Paulo, 19 de junho de 2017. João Antônio Zogbi Filho - Presidente da mesa. 
Marcelo Perrucci - Secretário da mesa. Registarada na JUCESP, n. 317.708/17-0 em 13/07/2017. Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.

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 CONVOCAÇÃO DE CREDORES PRAZO 15 DIAS (ARTIGO 52, § 1º DA LEI 11.101/2005) EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL DE BR SORVETES LTDA. EPP, PROCESSO N° 1060197-02.2017.8.26.0100.O MM. Juiz Titular de Direito da 2ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Marcelo Barbosa Sacramone, na forma da Lei, FAZ SABER QUE, por 
parte de BR Sorvetes Ltda. Epp, empresa inscrita no CNPJ sob o n° 20.430.755/0001-33, com sede na Av. Engenheiro Caetano Alvares, 5727, 
Bairro do Imirim, São Paulo/SP, foram requeridos os benefícios de Recuperação Judicial, na forma do artigo 47 e seguintes da Lei n° 11.101/2005, 

deferido o processamento da Recuperação Judicial da sociedade BR Sorvetes Ltda. Epp, empresa inscrita no CNPJ sob o n° 20.430.755/0001-33, 
com sede na Av. Engenheiro Caetano Alvares, 5727, Bairro do Imirim, São Paulo/SP, uma vez que presentes os requisitos do artigo 51 da Lei 
11.101/2005, sendo nomeada para o cargo de administradora judicial, DRA. MARIA FABIANA SEOANE DOMINGUEZ SANT’ANA, OAB/SP 
247.479, com endereço à Alameda Rio Negro, 500, 17º andar, Alphaville Industrial, Barueri/SP, CEP: 06454-000, e endereço eletrônico brsorvetes-

-
VETES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.430.755/0001-33, com sede social na Avenida Engenheiro 
Caetano Alvares, nº 5727, Bairro Imirim, São Paulo/SP, CEP: 02413-100. Determino, ainda, o seguinte: 2 - ADMINISTRADOR JUDICIAL 2.1 - No-
meação, como administrador judicial, de MARIA FABIANA SEOANE DOMINGUEZ SANT’ANA, OAB/SP 247.479, com endereço à Alameda Rio Negro, 

3- CERTIDÕES NEGATIVAS - 

permanecendo os autos nos juízos onde se processam, ressalvadas as disposições dos §§ 1º, 2º e 7º do artigo 6º e §§ 3º e 4º do artigo 49 e inciso III do 

INFORMAÇÃO - Apresentação de contas demonstrativas pela recuperanda até o dia 29 de cada mês, sob pena de destituição dos seus controladores e 

-
 Apresentação do plano de recuperação no prazo de 60 dias ÚTEIS, sob pena de falên-

à Juntas Comerciais para anotação do pedido de recuperação, apresentando a recuperanda cópia desta decisão, assinada digitalmente, e 
comprovando a entrega, em 5 dias; 7.3. - Intimação do Ministério Público; 
artigo 52 da Lei 11.101/2005, com o prazo de 15 dias para habilitações ou divergências, que deverão ser apresentadas ao administrador judicial, no seu 

PROCEDIMENTO DAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS AJUIZADAS APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC CÔMPUTO DOS DIAS ÚTEIS. Com o advento 

em dias corridos, o novo regime geral é o que deve ser aplicado aos atos do procedimento da recuperação judicial, por força do art. 189 da LRF. Logo, 

-

-

público interrompam o fornecimento da energia elétrica em razão das contas pendentes e que estão sujeitas ao plano de recuperação, sob pena de 
-

randa, com prejuízos sociais relevantes. Esse é o entendimento consolidado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, consolidado na Súmula 57, segun-

-

restabeleçam imediatamente) o fornecimento de energia elétrica nas instalações da recuperanda em razão das faturas inadimplidas que estão sujeitas 
-

peranda encaminhar, para maior celeridade, à AES ELETROPAULO, mediante protocolo físico, comprovando o protocolo nos autos, no prazo de 5 
 São Paulo, 12 de julho de 2017.RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADA PELA RECUPERANDA: 

Relação Credores 

acima declarem seus créditos, ou, ainda, para aqueles acima relacionados apresentem divergências, nos termos do artigo 7º, § 1 ° da Lei 11.101/2005, 
devendo tais documentos serem encaminhados SOMENTE e EXCLUSIVAMENTE à administradora judicial nomeada, Dra. MARIA FABIANA SEOANE 
DOMINGUEZ SANT’ANA, OAB/SP 247.479, com endereço à Alameda Rio Negro, 500, 17º andar, Alphaville Industrial, Barueri/SP, CEP: 06454-000, ou 

-

E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90, a
promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram o(s)
imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de
16/08/2017 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial. Quaisquer
informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa Econômica
Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em horário bancário.

Contrato: 9.1864.9000067-6 - SED: 10277/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
DOMUS
DEVEDOR(ES): JOSE CARLOS SABIO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, MILITAR,
CPF: 040.269.288-88, RG: 15.776.499-SSP/SP. Imóvel sito à: ESTRADA DE ITAQUERA/
GUAIANAZES, Nº 2.415, RESIDENCIAL Nº 2-8, DO TIPO B, LOCALIZADA NA VIA
DE CIRCULAÇÃO 2, DO CONJUNTO CONDOMÍNIO JARDIM DOS PINHEIROS, NO
DISTRITO DE GUAIANAZES - SÃO PAULO/SP.

São Paulo, 16/08/2017.
DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA

Agente Fiduciário

16, 17 e 18/08/2017

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018401-84.2015.8.26.0008
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de
São Paulo, Dr(a). Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) EVERALDO CELESTINO DOS SANTOS, CPF 173.435.258-24, RG
20.896.289x, Solteiro, Brasileiro, Enfermeiro, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de Espólio de Rubens Monton Coimbra, objetivando
condenar a ré ao pagamento R$ 18.308,36 (09.12.2015), corrigidos monetariamente, bem
como a custas, honorários e demais cominações, referente ao saldo devedor do contrato
de locação do imóvel localizado na Rua Antônio de Barros, nº 995 - Apto. 52, Tatuapé, São
Paulo-SP. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC),
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 29 de junho de 2017.                     B 17 e 18/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0067031-14.2012.8.26.0100 (USUC 1504) 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) Enrico Manograsso; Herdeiros de João Pedro e Ana Cândida de
Jesus, a saber: Maria Lavia, Eugenio Lavia, João Pedro Filho, Lúcia Pedro, Áurea Elias
Cabbaz, Demétrio Elias Cabbaz, Hivany Cabbaz de Almeida Borges, Arnaldo de Almeida
Borges, Carlos Eduardo Elias Cabbaz, Ivone Campos Cabbaz, Baiji Demétrio, Haydée
Kabbaz Salles (ou Sales), Rosa Nilce Cabbaz Gouvea (ou Gouveia), Martha Pedro Moreira
ou Marta Pedro ou Martha Cândida Moreira, Ana Berenice Brandimarte, Pedro
Brandimarte, Ana Marisa Brandimarte Perez, Manoel Soler Perez, Amélia Pedro, Natália
Dornaika, Adib Dornaika, Zaffer Dornaika, Sonia Ivelise Dornaika, Adibe Lídia Dornaika
Gonçalves, Fernando Antônio Gonçalves, Patri Dornaika, Ivone Maria Moreira Dornaika,
Zaliha Dornaika Derneika, Fayez Derneika, Osman Derneika, Maria Angélica Novella
Derneika, Zenia K. Derneika Lise, Reinaldo Tadeu Garcia Lise, Zair Dornaika, Inês Fioroto
Dornaika, José Sicardi, José Roberto Sicardi, Dirce Cafiend Sicard, Hercília Sicard,
Risoleta Vendramini, Alberto Vendramini, Risoleta Vendramini Filha, Anna (ou Ana)
Vendramini Ferreira, José Saber, Ana Ida Saber; José Roberto Retti, Lauro Perez Correa,
Mario Cunha, Maria Dulce Gonçalves Cunha, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que André Torres Retti ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Francisco Retti nº 240 - Jardim
Santa Rita - 33º Subdistrito Alto da Mooca - São Paulo - SP, com área de 132,00 m²,
contribuinte nº 052.306.0007-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

B 16 e 17/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0042497-74.2010.8.26.0100 (USUC 923) 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) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Laura
Conceição Pavaneli Rodrigues e outros ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando
a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Doutor Mario de Campos, nº
542 - Americanopolis - 42º Subdistrito Jabaquara - São Paulo - SP, com área de 140,00
m², contribuinte nº 091.115.0022-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

B 16 e 17/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0029103-92.2013.8.26.0100 (USUC 482) 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) Herdeiros de Maurilio Ernesto Manzoni, a saber: Noemi Bispo
Budião, Cesário Manzoni, Luzia Conceição Manzoni, Gensilha Manzoni Cogo, Claudio
Ernesto Lopes, Vilma Manzoni Sanches, José Geira Gonzales, Lourenço Galleoti Martinez,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges,
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Airton da Silva Budião e Maristela
Gomes Quevedo da Silva Budião ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Coronel Américo Fontenelle, nº
251 - Vila Nova Granada - 3º Subdistrito Penha de França - São Paulo - SP, com área de
100,00 m², contribuinte nº 059.255.0025-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem
o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei.          B 16 e 17/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1080084-11.2013.8.26.0100 (USUC-1299) O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Paulo César Batista dos Santos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) titulares de
domínio herdeiros de Luiz Carlos Bortolo, a saber: Simone Juliane Bartolo Ferreira Tipett
e s/m Virgilio Ramon Tipett Aquino; aos cedentes Luiz Gonzaga Martins e s/m Inês da
Conceição Loureiro Martins; aos confrontantes Péricles Ferraz Nogueira e s/m Maria
Dulce Junqueira Nogueira ou Maria Junqueira Nogueira, Waldemar Oliveira, herdeiros
de Luiz Rebelato e Maria Del Compare Rebelato, a saber: Maria Rebelato do Nascimento
e s/m Lourival Jasmelino do Nascimento, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Carlos José
Martins Cabral e s/m Cintia Regina Rodrigues Cabral ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Aperibe,
nº 220, Jardim Brasil, Bairro do Jaçanã, 22º Subdistrito - Tucuruvi, São Paulo - Capital,
com a área de 109,08m², cadastrado na Municipalidade de São Paulo sob o nº 066.061.0084-
4, matriculado no 15º CRI sob o nº 71.704, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.   B 16 e 17/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0051714-44.2010.8.26.0100 (USUC 1146) 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) Herdeiros de Afonso de Oliveira Santos e Julieta Xavier de Oliveira
Santos, a saber: Fábio de Oliveira Azevedo, Ruy Fumagalli ou Ruy Laborda Fumagalli,
Célia de Oliveira Santos ou Célia Martina de Oliveira Fumagalli, Renato de Oliveira
Fumagalli, Ricardo de Oliveira Fumagalli, Ruy Laborda Fumagalli Filho, Julieta de Oliveira
Santos Rodrigues, Carlos Eduardo de Barros Rodrigues, Cleide de Barros Rodrigues
Perez, Maria de Lourdes de Oliveira Santos Paschoal, Leno Melgaço Paschoal, Délio
Carvalho de Azevedo, Mercedes de Oliveira Santos Azevedo, Fábio de Oliveira Azevedo,
Lineu de Oliveira Azevedo, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Inácia da
Silva Neri e outros ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio
sobre o imóvel localizado na Rua Georg Ebers, nº 166 - Americanopolis - 42º Subdistrito
Jabaquara - São Paulo - SP, com área de 187,50 m², contribuinte nº 091.123.0063-2,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.          B 16 e 17/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0043408-18.2012.8.26.0100 (USUC 1086) 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) Edicelma Barreto dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Rodrigo Espineli Lourenço, Camila Espineli Lourenço ajuiz(ou)(aram)
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua
Ushikichi Kamyia, nº 1000-A - Jova Rural II - 22º Subdistrito Tucuruvi - São Paulo - SP, com
área de 84,30 m², alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. B 16 e 17/08

EDITAL DE CITAÇÃO Prazo de 20 dias. PROCESSO Nº 1027795-67.2014.8.26.0100 A
Dra. Maria Carolina de Mattos Bertoldo, Juíza de Direito da 21ª Vara Cível - Foro Central
Cível. Faz Saber a Jeferson Rodrigo da Nobrega Escalante, CPF 356.451.498-82, que
AMC - Serviços Educacionais Ltda, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento
de R$ 6.875,31 (março/2014), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos de
Prestação de Serviços Educacionais, relativo a mensalidades não pagas, bem como ao
pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando o requerido em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague o débito devidamente corrigido ou apresente os embargos que tiver,
esclarecendo se que com o pagamento estará isento das custas e honorários advocatícios,
sob pena de, presumindo-se verdadeiros os fatos, constituir-se de pleno direito em título
executivo judicial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 18.07.2017.

B 16 e 17/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO DIGITAL Nº 1011758-
04.2015.8.26.0011. A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros,
Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dra. Claudia de Lima Menge, na forma da
Lei, etc., FAZ SABER à requerida CRISTIANE MALINOWSKI, CPF 265.662.948-99, que
lhe foi ajuizada uma ação de Procedimento Comum por parte de VISTA ARBORIS MISTRAL
RESIDENCIAL objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.293,80 (novembro/2015),
decorrente do saldo devedor dos encargos condominiais em atraso do apartamento nº 63
da torre 1, integrante do condomínio autor, bem como as que se vencerem no curso do
presente processo. Estando a requerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida a
CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, querendo, conteste a ação, sob pena de revelia e de
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial, ficando
ciente de que será nomeado curador especial em caso de revelia (inciso IV do artigo 257
do Código de Processo Civil). Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS.          B 16 e 17/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0228689-81.2011.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Marcia Tessitore, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Emerson Tabarro
- Me, CNPJ 07.985.270/0001-48, na pessoa de seu representante legal, que Comércio de
Repolho Yamashita Ltda, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$
12.867,30 (19.12.2011), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao cheque nº
100275 do Banco Unibanco S/A, ag. Piedade/SP (0183), conta corrente 207042-7, bem
como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando a requerida em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do
valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que à tornará isenta das custas ou embargue,
sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se
verdadeiros os fatos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19/07/2017.          B 16 e 17/08

Intimação - Prazo 20 dias. Cumprimento de sentença (1024103-48.2014.8.26.0007). A
Dra. Sueli Juarez Alonso, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional VII - Itaquera.
Faz Saber a Rosangela Maria de Sousa, que a Ação de Procedimento Sumário requerida
por Sociedade Educacional Soibra S/S Ltda, foi julgada procedente, condenando a ré,
para que no prazo de quinze dias, pague o valor R$ 5.471,65 (05/2017), corrigidos
monetariamente, bem como a custas, honorários e demais cominações. Estando a ré em
lugar ignorado, fica advertida que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não
ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido
de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 10 de julho
de 2017.         B 16 e 17/08

CM DAHRUJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ 08.982.478/0001-76 - NIRE 35.2.2163779-5

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2017.

Data e Horário: 14 de agosto de 2017, às 10:00 horas. Local: Sede social da CM DAHRUJ 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (“Sociedade”), com sede no Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida Dr. Gastão Vidigal, nº. 1.687, Setor C, Bairro Vila Leopoldina, CEP 05314-000, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.982.478/0001-76, com seus atos constitutivos arquivados na 
JUCESP sob o NIRE 35.2.21637795, em sessão de 02.08.2007 (“Contrato Social”) e última alteração 
contratual (9ª) arquivada na JUCESP sob o nº 258.701/16-0- em sessão de 13.06.2016. Convocação: 
Fica dispensada a publicação de editais, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. 
Quorum: Presentes os quotistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, 
conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Quotistas. Mesa: Presidente: Márcia 
Dahruj; Secretário: Cláudio Dahruj. Ordem do dia: Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes 
matérias constantes da Ordem do Dia: (a) aprovação da redução do capital em decorrência do 

Geral Ordinária para cumprimento dos artigos 1.082 e 1084 do Código Civil. Deliberações: Colocada 
a matéria em discussão e votação, os quotistas presentes, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações: (a) Aprovadas sem ressalvas a proposta 

R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais); 

cumprimento dos artigos 1082 e 1084 do Código Civil; Lavratura e Aprovação da Ata: Oferecida a 
palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos. 
Foi suspensa a Assembléia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após lida 

da Sociedade. São Paulo/SP, 14 de agosto de 2017. Sra. Márcia Dahruj - Presidente, Sr. Cláudio 

da ata lavrada em livro próprio. MÁRCIA DAHRUJ - Presidente; CLÁUDIO DAHRUJ - Secretário. 

ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 60.884.855/0001-54 - NIRE 35.3.0002082-1 

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 13/06/2017
1. Data, Local e Hora: Aos 13/06/2017, na sede da sociedade, situada na Av. Paulista, 2028, 8º andar, 
Cj. 81, Bairro Bela Vista, CEP 01310-200, SP, SP, às 9 h.  2. Convocação: Presentes todos os membros 
do Conselho de Administração. 3. Composição da Mesa: Presidente: Luiz Alves Filho; Secretário: 
George Schahin. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição de novo membro para compor a Diretoria 
da Companhia, conforme aprovado na última alteração do Estatuto Social da Sociedade. 
5. Deliberações aprovadas por unanimidade 5.1. Os membros do Conselho de Administração 
presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições, deliberam pela eleição do Sr. Márcio 
Grossman, CPF 597756617-49, CI 41.354-D RJ, CREA, para o Cargo de Diretor de Obras e 
Infraestrutura. 5.2. O Sr. Márcio Grossman fica desde logo investido no cargo e assina: (i) declaração 
de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável e (ii) termo de posse, lavrado em livro próprio 
da Companhia. 5.3. Em decorrência das deliberações acima, a Diretoria da Companhia passa a ter 
a seguinte composição: (i) Diretoria Executiva: Luiz Alves Filho e Ilza Boeira Fellows, como 
Diretores sem designação específica e representantes de todas as unidades hospitalares e 
administrativas da Companhia; (ii) Diretoria de Unidade: 1. Hospital 9 de Julho (CNPJ 
60.844.855/0003-16): Alfonso Migliore Neto; 2. Complexo Hospitalar de Niterói (CNPJ 
60.884.855/0007-40): Ilza Boeira Fellows;  3. Hospital São Lucas (CNPJ 60.844.855/0016-30): 
Lincoln Salles Motta Bittencourt; e (iii) Diretoria de Obras e Infraestrutura: Sr. Márcio Grossman. 
5.4. Os mandatos dos Diretores acima relacionados irão vigorar por 2 anos, conforme artigo 22 do 
Estatuto Social da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a 
presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas: 
Luiz Alves Filho, George Schahin, e Salvador Liporace. SP, 13/06/2017. Luiz Alves Filho - Presidente 
e conselheiro. George Schahin - Secretário e conselheiro. Salvador Liporace - Conselheiro. 
JUCESP - 354.306/17-0 em 01/08/17. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Trielo Indústria Comércio Importação e Exportação de Produtos para Informática Ltda.
CNPJ n° 08.885.646/0001-05

Edital de Convocação - Assembleia Extraordinária
A administração da Sociedade, nos termos do art. 1.072 do Código Civil, convoca seus sócios quotistas para se reunirem em Assembleia 
Extraordinária, a ser realizada em 25 de agosto de 2017, às 10:00h, na sua sede localizada à Avenida Guilherme Dumont Villares, 1210, Jar-
dim Londrina, CEP 05640-001, Cidade de São Paulo, para deliberação das seguintes matérias constantes na ordem do dia: a. Apresentação 

2017; b. Discussão a respeito da aplicação ou não de sanção ao sócio, com a possibilidade de expulsão do mesmo, conforme disposto no 

-

e atos autorizados. Esse instrumento deverá ser levado a registro, juntamente com a ata da respectiva Assembleia Geral Extraordinária.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014888-60.2017.8.26.0007. O MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr. Alessander Marcondes França Ramos, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a Marilaine Bento Rodrigues-ME, CNPJ 07.889.335/0001-51 que por este Juízo, foi determinada a
sua intimação por edital para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, pague o valor indicado no demonstrativo
discriminado pelo credor à fl. 02 (R$ 11.272,68 para Junho/2017), acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada
advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa
de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%). Encontrando-se a ré em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua intimação por edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de julho de 2017.
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III - Jabaquara e Saúde Varas Cíveis UPJ 1ª a 6ª VARAS CÍVEIS  
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0024961-79.2012.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, 
na forma da Lei, etc. O(A) Doutor(a) Lidia Regina Rodrigues 
Monteiro Cabrini, MM Juiz(a) de Direito da 3ª. Vara Cível do 
Fórum Regional do Jabaquara da Comarca de São Paulo, do 
Estado de São Paulo,na forma da lei. FAZ SABER a VENICE 
VEICULOS E PEÇAS LTDA., CNPJ 01.597.957/0001-20, 
que lhe foi proposta uma ação de USUCAPIAO DE BEM 
MÓVEL, requerida por ALEXSANDRO DA SILVA ALVES, 
constando da inicial que o autor adquiriu da requerida um 
veículo de marca VW modelo Gol City 1.0 Total Flex, de 
placas DYB 0979, porém jamais conseguiu regularizar a 
documentação, tendo a empresa desaparecido do mercado. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO do mesmo, para que no prazo 
de 15 dias, decorridos os 20 (vinte) dias supramencionados, 
conteste a ação, sob pena de serem considerados 
verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, nos termos 
do artigo 285 do C.P.C. à causa foi atribuído o valor de R$ 
21.628,00. Será o presente edital afixado no local de 
costume e publicado pela imprensa na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade e comarca de             
São Paulo aos 14 de junho de 2017.                                 [16,17] 

BANCO BANORTE S. A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 002/2017. O Liquidante do BANCO BANORTE S. A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, CNPJ/MF 
nº 10.781.532/0001-67, devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil (art. 16, § 1º, da Lei nº 6.024/74), torna público que, no dia 22 de setembro de 2017, às 10:00h por inter-
médio do Leiloeiro Oficial, Sr. Washington Luiz Pereira Vizeu, inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob nº 414, e/ou seu preposto Sr. Dario Otoni de Araújo, porta-
dor do CPF/MF nº 323.725.668-49, fará realizar leilão públicos na forma presencial, a ser realizado na Av. Indianópolis, 2.895, Bairro Planalto Paulista, São Paulo-SP, e eletronicamente por 
intermédio do Portal “www.vizeuonline.com.br”, dos seguintes imóveis: 1) Terreno e benfeitorias com 840,00m² no loteamento Porto das Dunas – 3ª Etapa, Rua Vinte e hum, lote 02, 
Quadra 55, Aquiraz/CE, Lance mínimo inicial R$ 192.000,00; 2) Loja Nº 01, com aproximadamente 86,57 m², localizada no pavimento Térreo do Edifício Enseada Center, com vaga de 
garagem, situado na Av. Américo Buaiz Nº 815,Antiga Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória/ES, Lance mínimo inicial R$ 238.000,00; 3) Lote 01 da Quadra 32 do 
Loteamento Flamboyantes, localizado na Rua 11, S/N, na cidade de Araguarí/MG, Área total de 262,60m², Lance mínimo inicial R$ 54.000,00; 4) Lote 02 da Quadra 32 do Loteamento 
Flamboyantes, localizado na Rua 11, S/N, na cidade de Araguarí/MG, Área total de 250m², Lance mínimo inicial R$ 47.000,00; 5) Lote 03 da Quadra 32 do Loteamento Flamboyantes, lo-
calizado na Rua 11, S/N, na cidade de Araguarí/MG, Área total de 250,00m², Lance mínimo inicial R$ 47.000,00; 6) Lote 04 da Quadra 32 do Loteamento Flamboyantes, localizado na Rua 
11, S/N, na cidade de Araguarí/MG, Área total de 250,00m², Lance mínimo inicial R$ 47.000,00; 7) Lote 05 da Quadra 32 do Loteamento Flamboyantes, localizado na Rua 11, S/N, na ci-
dade de Araguarí/MG, Área total de 250,00m², Lance mínimo inicial R$ 47.000,00; 8) Lote 06 da Quadra 32 do Loteamento Flamboyantes, localizado na Rua 11, S/N, na cidade de Aragua-
rí/MG, Área total de 250,00m², Lance mínimo inicial R$ 47.000,00; 9) Lote 07 da Quadra 32 do Loteamento Flamboyantes, localizado na Rua 11, S/N, na cidade de Araguarí/MG, Área total 
de 250,00m², Lance mínimo inicial R$ 47.000,00; 10) Lote 08 da Quadra 32 do Loteamento Flamboyantes, localizado na Rua 11, S/N, na cidade de Araguarí/MG, Área total de 250,00m², 
Lance mínimo inicial R$ 47.000,00; 11) Lote 09 da Quadra 32 do Loteamento Flamboyantes, localizado na Rua 11, S/N, na cidade de Araguarí/MG, Área total de 250,00m², Lance mínimo 
inicial R$ 47.000,00; 12) Lote 10 da Quadra 32 do Loteamento Flamboyantes, localizado na Rua 11, S/N, na cidade de Araguarí/MG, Área total de 250,00m², Lance mínimo inicial R$ 
47.000,00; 13) Lote 11 da Quadra 32 do Loteamento Flamboyantes, localizado na Rua 11, S/N, na cidade de Araguarí/MG, Área total de 250,00m², Lance mínimo inicial R$ 47.000,00; 14) 
Lote 12 da Quadra 32 do Loteamento Flamboyantes, localizado na Rua 11, S/N, na cidade de Araguarí/MG, Área total de 250,00m², Lance mínimo inicial R$ 47.000,00; 15) Lote 13 da 
Quadra 32 do Loteamento Flamboyantes, localizado na Rua 11, S/N, na cidade de Araguarí/MG, Área total de 250,00m², Lance mínimo inicial R$ 47.000,00; 16) Lote 14 da Quadra 32 do 
Loteamento Flamboyantes, localizado na Rua 11, S/N, na cidade de Araguarí/MG, Área total de 250,00m², Lance mínimo inicial R$ 47.000,00; 17) Lote 15 da Quadra 32 do Loteamento 
Flamboyantes, localizado na Rua 11, S/N, na cidade de Araguarí/MG, Área total de 250,00m², Lance mínimo inicial R$ 47.000,00; 18) 1/14 avos do Lote 13, Loteamento Altamira, localiza-
do na Rua Johen Carneiro, nº 80 Bairro Lidice, Uberlândia/MG. Área total de 347m². Lance mínimo inicial R$ 22.000,00. Informo que será dado o direito de preferência a Sra. Fernanda Snell 
Menicucci Gomes ou seu representante legal, para aquisição do imóvel pelo valor do lance vencedor da arrematação; 19) Lote Urbano com 5ha, denominado Povoação de Pai André, situ-
ado na estrada sem denominação da cidade de Várzea Grande/MT. Lance mínimo inicial R$ 179.000,00; 20) Lote 09 e Lote 10, com 220,00m² cada, da Quadra 13, do Loteamento Borbo-
rema 4, Bairro do Cruzeiro, Campina Grande(PB). Lance mínimo inicial R$ 40.180,00; 21) Sala 403 do Edf. Empresarial Center II, com 185,40m², situado na Rua Antônio Lumack do 
Monte, Nº 96, na cidade do Recife/PE. Lance mínimo inicial R$ 438.000,00; 22) Sala 704 do Edf. Bosque de Versailles, com 54,36m², situado na Av. Visconde de Suassuna, Nº 923, Boa 
Vista, Recife/PE. Lance mínimo inicial R$ 66.000,00; 23) Apto. 1201 do 12º pavimento, do Edifício First Crystal Home, com 178,26m², situado na Rua Fernando Simões Barbosa, nº 896, 
bairro de Boa Viagem, Recife/PE. Lance mínimo inicial R$ 448.000,00; 24) Apto. 402 do Edf. Principe de Ferrara, com 340,32m², situado na Av. Bernardo Vieira de Melo, Nº 1400, Piedade, 
Jaboatão dos Guararapes/PE. Lance mínimo inicial R$ 687.000,00; 25) Vaga de Garagem Nº 08, com 15,62m², localizada no piso 03 - Primeiro Subsolo do Edifício THE TOWER, situado 
na Av. João Gualberto Nº 1021 na cidade de Curitiba/PR. Lance mínimo inicial R$ 20.000,00; 26) Vaga de Garagem Nº 10, com 15,62m², localizada no piso 03 - Primeiro Subsolo do 
Edifício THE TOWER, situado na Av. João Gualberto Nº 1021 na cidade de Curitiba/PR. Lance mínimo inicial R$ 20.000,00; 27) Vaga de Garagem Nº 21, com 15,62m², localizada no piso 
02 - Segundo Subsolo do Edifício THE TOWER, situado na Av. João Gualberto Nº 1021 na cidade de Curitiba/PR. Lance mínimo inicial R$ 20.000,00; 28) Vaga de Garagem Nº 22, com 
15,62m², localizada no piso 02 - Segundo Subsolo do Edifício THE TOWER, situado na Av. João Gualberto Nº 1021 na cidade de Curitiba/PR. Lance mínimo inicial R$ 20.000,00; 29) Vaga 
de Garagem Nº 23, com 15,62m², localizada no piso 02 - Segundo Subsolo do Edifício THE TOWER, situado na Av. João Gualberto Nº 1021 na cidade de Curitiba/PR. Lance mínimo inicial 
R$ 20.000,00; 30) Vaga de Garagem Nº 27, com 15,62m², localizada no piso 01 - Terceiro Subsolo do Edifício THE TOWER, situado na Av. João Gualberto Nº 1021 na cidade de Curitiba/
PR. Lance mínimo inicial R$ 20.000,00; 31) Vaga de Garagem Nº 28, com 15,62m², localizada no piso 01 - Terceiro Subsolo do Edifício THE TOWER, situado na Av. João Gualberto Nº 1021 
na cidade de Curitiba/PR. Lance mínimo inicial R$ 20.000,00; 32) Vaga de Garagem Nº 34, com 15,62m², localizada no piso 01 - Terceiro Subsolo do Edifício THE TOWER, situado na Av. 
João Gualberto Nº 1021 na cidade de Curitiba/PR. Lance mínimo inicial R$ 20.000,00; 33) Vaga de Garagem Nº 35, com 15,62m², localizada no piso 01 - Terceiro Subsolo do Edifício THE 
TOWER, situado na Av. João Gualberto Nº 1021 na cidade de Curitiba/PR. Lance mínimo inicial R$ 20.000,00; 34) Vaga de Garagem Nº 36, com 15,62m², localizada no piso 01 - Terceiro 
Subsolo do Edifício THE TOWER, situado na Av. João Gualberto Nº 1021 na cidade de Curitiba/PR. Lance mínimo inicial R$ 20.000,00; 35) Vaga de Garagem Nº 37, com 15,62m², locali-
zada no piso 01 - Terceiro Subsolo do Edifício THE TOWER, situado na Av. João Gualberto Nº 1021 na cidade de Curitiba/PR. Lance mínimo inicial R$ 20.000,00; 36) Vaga de Garagem Nº 
38, com 15,62m², localizada no piso 01 - Terceiro Subsolo do Edifício THE TOWER, situado na Av. João Gualberto Nº 1021 na cidade de Curitiba/PR. Lance mínimo inicial R$ 20.000,00; 
37) Vaga de Garagem Nº 39, com 15,62m², localizada no piso 01 - Terceiro Subsolo do Edifício THE TOWER, situado na Av. João Gualberto Nº 1021 na cidade de Curitiba/PR. Lance míni-
mo inicial R$ 20.000,00; 38) Vaga de Garagem Nº 40, com 15,62m², localizada no piso 01 - Terceiro Subsolo do Edifício THE TOWER, situado na Av. João Gualberto Nº 1021 na cidade de 
Curitiba/PR. Lance mínimo inicial R$ 20.000,00; 39) Vaga de Garagem Nº 41, com 15,62m², localizada no piso 01 - Terceiro Subsolo do Edifício THE TOWER, situado na Av. João Gualber-
to Nº 1021 na cidade de Curitiba/PR. Lance mínimo inicial R$ 20.000,00; 40) Vaga de Garagem Nº 42, com 15,62m², localizada no piso 01 - Terceiro Subsolo do Edifício THE TOWER, si-
tuado na Av. João Gualberto Nº 1021 na cidade de Curitiba/PR. Lance mínimo inicial R$ 20.000,00; 41) Box Garagem Nº 06, com 17,89m², localizada no 3º sub-solo do Edifício Central, 
situado na Av. Rio Branco, Nº 820 na cidade de Santa Maria/RS. Lance mínimo inicial R$ 3.957,00, Obs. Neste lote só poderão participar proprietário de imóveis do Edifício Central, devi-
damente comprovado no ato de arrematação; 42) 50% do Apto. de nº 62 do Edf. Mansão Debret, situado na Trav. Cap. Clementino Paraná, nº 104, Curitiba/PR, Área total de 301,495m². 
Lance mínimo inicial R$ 343.000,00. Informo que será dado o direito de preferência ao Sr. Nery Brendler e esposa Sra. Sonia Maria Muruyama Brendler ou seu representante legal, para 
aquisição do imóvel pelo valor do lance vencedor da arrematação; 43) Box de garagem nº 04, com 23,541m², situado no Edf. denominado “Garagem Automática Everest”, à Rua Álvares 
Cabral nº 656, Centro, Ribeirão Preto (SP). Lance mínimo inicial R$ 5.980,00; 44) Box de garagem nº 05, com 23,541m², situado no Edf. denominado “Garagem Automática Everest”, à 
Rua Álvares Cabral nº 656, Centro, Ribeirão Preto (SP). Lance mínimo inicial R$ 5.980,00; 45) Box de garagem nº 06, com 23,541m², situado no Edf. denominado “Garagem Automática 
Everest”, à Rua Álvares Cabral nº 656, Centro, Ribeirão Preto (SP). Lance mínimo inicial R$ 5.980,00; 46) Box de garagem nº 10, com 23,541m², situado no Edf. denominado “Garagem 
Automática Everest”, à Rua Álvares Cabral nº 656, Centro, Ribeirão Preto (SP). Lance mínimo inicial R$ 5.980,00; 47) Box de garagem nº 11, com 23,541m², situado no Edf. denominado 
“Garagem Automática Everest”, à Rua Álvares Cabral nº 656, Centro, Ribeirão Preto (SP). Lance mínimo inicial R$ 5.980,00; 48) Box de garagem nº 12, com 23,541m², situado no Edf. 
denominado “Garagem Automática Everest”, à Rua Álvares Cabral nº 656, Centro, Ribeirão Preto (SP). Lance mínimo inicial R$ 5.980,00; 49) Box de garagem nº 13, com 23,541m², situ-
ado no Edf. denominado “Garagem Automática Everest”, à Rua Álvares Cabral nº 656, Centro, Ribeirão Preto (SP). Lance mínimo inicial R$ 5.980,00; 50) Box de garagem nº 14, com 
23,541m², situado no Edf. denominado “Garagem Automática Everest”, à Rua Álvares Cabral nº 656, Centro, Ribeirão Preto (SP). Lance mínimo inicial R$ 5.980,00; 51) Box de garagem 
nº 15, com 23,541m², situado no Edf. denominado “Garagem Automática Everest”, à Rua Álvares Cabral nº 656, Centro, Ribeirão Preto (SP). Lance mínimo inicial R$ 5.980,00; 52) Box de 
garagem nº 16, com 23,541m², situado no Edf. denominado “Garagem Automática Everest”, à Rua Álvares Cabral nº 656, Centro, Ribeirão Preto (SP). Lance mínimo inicial R$ 5.980,00; 
53) Box de garagem nº 17, com 23,541m², situado no Edf. denominado “Garagem Automática Everest”, à Rua Álvares Cabral nº 656, Centro, Ribeirão Preto (SP). Lance mínimo inicial R$ 
5.980,00; 54) Box de garagem nº 18, com 23,541m², situado no Edf. denominado “Garagem Automática Everest”, à Rua Álvares Cabral nº 656, Centro, Ribeirão Preto (SP). Lance mínimo 
inicial R$ 5.980,00; 55) Box de garagem nº 19, com 23,541m², situado no Edf. denominado “Garagem Automática Everest”, à Rua Álvares Cabral nº 656, Centro, Ribeirão Preto (SP). 
Lance mínimo inicial R$ 5.980,00; 56) Box de garagem nº 20, com 23,541m², situado no Edf. denominado “Garagem Automática Everest”, à Rua Álvares Cabral nº 656, Centro, Ribeirão 
Preto (SP). Lance mínimo inicial R$ 5.980,00; 57) Box de garagem nº 21, com 23,541m², situado no Edf. denominado “Garagem Automática Everest”, à Rua Álvares Cabral nº 656, Centro, 
Ribeirão Preto (SP). Lance mínimo inicial R$ 5.980,00; 58) Box de garagem nº 22, com 23,541m², situado no Edf. denominado “Garagem Automática Everest”, à Rua Álvares Cabral nº 
656, Centro, Ribeirão Preto (SP). Lance mínimo inicial R$ 5.980,00; 59) Box de garagem nº 23, com 23,541m², situado no Edf. denominado “Garagem Automática Everest”, à Rua Álvares 
Cabral nº 656, Centro, Ribeirão Preto (SP). Lance mínimo inicial R$ 5.980,00; É vedada a alienação com opção para pagamento, em qualquer modalidade, à prazo ou à vista, para compra-
dores 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. Para 
participar do leilão por meio da “internet”, deverá ser feito o cadastro próprio portal “www.vizeuonline.com.br”, sendo necessário enviar TERMO DE ADESÃO A CONTRATO DE PARTICIPA-
ÇÃO EM LEILÃO ELETRÔNICO, disponível no site, devidamente preenchido, o qual deverá ser impresso, assinado e, com firma reconhecida em cartório ser enviado ao escritório do leiloei-
ro, Av Indianópolis, 2895, Planalto Paulista, São Paulo/SP, CEP 04063-005, com até 72 horas de antecedência da data do leilão, junto com a documentação, pessoa física: cópia do RG, 
cópia do CPF/MF, comprovante de endereço e pessoa jurídica: cópia do contrato social ou estatuto da empresa e do CNPJ. Correrão por conta do arrematante todas as despesas decorren-
tes da aquisição, tais como lavratura de escritura, certidões, impostos, registros, averbações, percentual de corretagem. A Instituição Liquidanda Comitente está dispensada da apresenta-
ção de certidões negativas, na forma do que estabelece o art. 146 da Lei nº 11.101, de 09/02/2005, não lhe cabendo, outrossim, qualquer responsabilidade quanto à conservação ou re-
paros nos imóveis, bem assim, quando for o caso, quanto aos atos ou despesas necessárias à desocupação dos mesmos, que correrão por exclusiva conta e iniciativa do arrematante. Os 
imóveis serão vendidos em caráter “ad corpus” e no estado em que se encontram, ficando claro que as áreas mencionadas neste edital e nos catálogos são meramente enunciativas e 
repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário, pelo que os arrematantes adquirirão os imóveis como coisas certas e determinadas, independentemente de suas exatas e 
verdadeiras dimensões ou limitações, sejam elas quais forem, não podendo, por conseguinte, reclamar de eventuais mudanças nas disposições internas dos cômodos dos imóveis apre-
goados, nem alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação dos bens, não sendo igualmente cabível, em tais hipóteses, pleitear a rescisão do contrato 
ou abatimento proporcional do preço. Eventuais diferenças de medidas, áreas e confrontações encontradas, serão resolvidas pelo arrematante, sem qualquer ônus para a Instituição Liqui-
danda comitente. O arrematante deverá cientificar-se previamente das exigências e restrições de uso eventualmente impostas pela legislação e/ou por órgãos públicos municipais, estaduais 
e federais, inclusive no tocante à preservação ambiental, saneamento, uso do solo e zoneamento, bem como das obrigações e direitos decorrentes de Convenções de Condomínio e de 
Regulamentos Internos de conjuntos habitacionais ou comerciais a que venha se obrigar em face da arrematação do imóvel. Na hipótese de estar o imóvel ocupado ou locado, o arrema-
tante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como as respectivas despesas, além do que o arrematante exime a Instituição Liquidanda comitente da respon-
sabilidade pela evicção, conforme previsto no artigo 448 do Código Civil Brasileiro, ressalvada a hipótese de perda do bem por sentença judicial, quando então deverá a Instituição Comi-
tente devolver ao arrematante apenas o valor que recebeu, atualizado monetariamente, utilizando-se, para tanto, a variação no período da TR - TAXA REFERENCIAL. A situação do imóvel 
deverá ser verificada pelo arrematante antes de participar do leilão. A arrematação dos bens será feita por valor não inferior ao da avaliação e o seu pagamento será à vista acrescido de 5% 
(cinco por cento) do valor total da arrematação, como comissão do leiloeiro, facultando-se o pagamento mediante um sinal de 20% (vinte por cento) do valor total da arrematação, mais a 
comissão do leiloeiro, em cheques separados, com a complementação do saldo de 80% (oitenta por cento) do valor total da arrematação até setenta e duas horas após a realização do 
leilão. O não pagamento do saldo ou a não assinatura do contrato de promessa de compra e venda acarretará a perda do sinal em benefício da Massa Liquidanda do Banco Banorte. Op-
cionalmente, a arrematação exclusivamente para os imóveis poderá ocorrer de forma parcelada, com um sinal de 20% (vinte por cento) no ato da arrematação e o restante em até 12 (doze) 
meses, em parcelas mensais, iguais e sucessivas, com atualização pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas), acrescidos de juros de 1% 
(um por cento) ao mês, mediante formalização de contrato de promessa de compra e venda. No prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da arrematação ou, na hipótese de parcela-
mento, no mesmo prazo, a contar da quitação do contrato de promessa de compra e venda, o arrematante deverá providenciar, em Cartório de Notas localizado no Recife (PE), a lavratura 
da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel e logo após o seu registro no Cartório de Imóveis competente, observado o teor da minuta que se encontra à disposição no endereço da 
Instituição Financeira Comitente - Rua José Bonifácio, 944, Bairro da Torre, Recife (PE) e no Escritório do Leiloeiro – Av. Indianópolis, 2895, São Paulo/SP. O não cumprimento do estabele-
cido no edital implicará ao arrematante a perda das importâncias pagas e demais cominações previstas em Lei. Serão de competência do Comitente a análise e decisão dos casos omissos. 
Outras informações poderão ser obtidas com o escritório do Leiloeiro pelo telefone (11) 5071.8555. Marcos Antônio Siqueira Leite – Liquidante. Recife, 17 de Agosto de 2017.

36ª Vara Cível do Foro Cental da Comarca da Capital/SP
Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação do executado NOVA CONSTRUTORA LTDA ME (CNPJ nº 04.771.075/0001-27).  O Dr. Swarai Cervone de
Oliveira, MM Juiz de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da, Lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Praça
do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os autos da Ação Ordinaria em fase de Execução, ajuizada
por INFI INTERMEDIAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, Processo n° 4002673-69.2012.8.26.0100, tendo sido designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo
com as regras expostas a seguir: O bem será vendido no estado em que se encontra e o leilão será realizado por meio eletrônico, com fulcro no artigo 879 Código
de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br.
o 1ª leilão terá início no dia 17/10/2017 às 14:30 horas e término dia 20/10/2017 às 14:30 horas onde serão aceitos lances de interessados previamente cadastrados
no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou igual ao valor da avaliação em 1ª leilão, fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia 20/
10/2017 às 14:31 horas que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 21/11/2017, às 14:30 horas. Em primeio leilão deverá o lance ser superior ao
valor da avaliação. Em segundo leilão, se for o lance inferior ao valor da avaliação, ficará submetido e condicionado à posterior homologação pelo MM. Juízo responsável,
sendo que o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação
judicial, não sendo aceito em hipótese alguma lance vil, de acordo com o artigo 891 do CPC. As praças serão conduzidos pelo Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio
Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão ser ofertados pela lnternet, por meio do site
www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial. Correrão por conta do arrematante todas as providências necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as
despesas condominiais não pagas nesta ação, além daquelas com a transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e tributários
gerados pelo imóvel, que subrogarão no preço da arrematação nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá
efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do praça/ciência da liberação do lance condicional,
por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com a comprovação do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão, será assinado
o auto de arrematação, caso não sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente
anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista no art. 897 do CPC. O arrematante deverá pagar
ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem,
conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, por meio de deposito judicial, não estando a referida comissão incluída no valor
do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a vontade do
arrematante e deduzidas as despesas incorridas. Descrição do bem: “Imóvel – Lote de terreno determinado pelo n° 1-A formado pelo remembramento dos
lotes n°s 01 (um), 18 (dezoito), 19 (dezenove), 20 (vinte), 21 (vinte e um) e 22 (vinte e dois), da quadra nº 2 (dois) da Vila dos Marimbas, nesta Capital
(Campo Grande-MS), medindo e limitando-se: Frente, 71,86 metros com a rua Melvin Jones: fundos, 30,00 metros com o lote nº 02 e 30,00 metros com
o lote nº 17; lado direito 60,00 metros com a rua Pedro Álvares Cabral e mais 12,00 metros com o lote 02; lado esquerdo, 32,00 metros com a rua dos
Arquitetos e área total de 2.760,00 metros quadrados”, registrado sob matricula de nº 43.352 (“matricula mãe”), no cartório de Registro de Imóveis de
Camop Grande-MS e “matrculas filhas”: BLOCO 1 – apto 01 – matr. 81.231, apto 02 – matr. 81.232, apto 03 – matr. 81.233, apto 04 – matr. 81.234, apto 11 – matr.
81.235, apto 12 – matr. 81.236, apto 13 – matr. 81.237, apto 14 – matr. 81.238, apto 21 – matr. 81.239, apto 22 – matr. 81.240, apto 23 – matr. 81.241, apto 24 – matr. 81.242,
apto 31 – matr. 81.243, apto 32 - matr.81.244, apto 33 - matr. 81.245, apto. 34 – matr. 81.246,  BLOCO 02 - apto 01 – matr. 81.247, apto 03 – matr. 81.248, apto 11 – matr.
81.249, apto 13– matr. 81.250, apto 21 – matr. 81.251, apto 23 – matr. 81.252, apto 31 – matr. 81.253, apto 33 – matr. 81.254; BLOCO 03 - apto 01 – matr. 81.255, apto
02 – matr. 81.256, apto 03 – matr. 81.257, apto 04 – matr. 81.258, apto 11– matr. 49.518, apto 12 – matr. 81.259, apto 13 – matr. 81.260, apto 14 – matr. 81.261, apto 21
– matr. 81.262, apto 22 – matr. 81.263, apto 23 – matr. 81.264, apto 24 – matr. 81.265, apto 31– matr. 81.266, apto 32 – matr. 81.267, apto 33 – matr. 81.268, apto 34 –
matr. 81.269. Avaliação bloco 01: Apartamento 01 – matricula 81.231 – avaliação R$ 62.701,81; Apartamento 02 – matricula 81.232 – avaliação R$ 63.798,09;
Apartamento 03 – matricula 81.233 – avaliação R$ 62.701,81; Apartamento 04 – matricula 81.234 – avaliação R$ 63.798,09; Apartamento 11 – matricula 81.235 – avaliação
R$ 62.701,81; Apartamento 12 – matricula 81.236 – avaliação R$ 63.798,09; Apartamento 13 – matricula 81.237 – avaliação R$ 62.701,81; Apartamento 14 – matricula
81.238 – avaliação R$ 63.798,09; Apartamento 21 – matricula 81.239 – avaliação R$ 62.701,81; Apartamento 22 – matricula 81.240 – avaliação R$ 63.798,09; Apartamento
23 – matricula 81.241 – avaliação R$ 62.701,81; Apartamento 24 – matricula 81.242 – avaliação R$ 63.798,09; Apartamento 31 – matricula 81.243 – avaliação R$
62.701,81; Apartamento 32 – matricula 81.244 – avaliação R$ 63.798,09; Apartamento 33 – matricula 81.245 – avaliação R$ 62.701,81; Apartamento 34 – matricula 81.246
– avaliação R$ 63.798,09. Avaliação bloco 02: Apartamento 01 – matricula 81.247 – avaliação R$ 38.614,16; Apartamento 03 – matricula 81.248 – avaliação R$
38.614,16; Apartamento 11 – matricula 81.249 – avaliação R$ 38.614,16; Apartamento 13 – matricula 81.250 – avaliação R$ 38.614,16; Apartamento 21 – matricula 81.251
– avaliação R$ 38.614,16; Apartamento 23 – matricula 81.252 – avaliação R$ 38.614,16; Apartamento 31 – matricula 81.253 – avaliação R$ 38.614,16; Apartamento 33
– matricula 81.254 – avaliação R$ 38.614,16; Avaliação bloco 03: Apartamento 01 – matricula 81.255 – avaliação R$ 49.200,45; Apartamento 02 – matricula 81.256
– avaliação R$ 50.060,67; Apartamento 03 – matricula 81.257 – avaliação R$ 49.200,45; Apartamento 04 – matricula 81.258 – avaliação R$ 50.060,67; Apartamento 11
– matricula 49.518 – avaliação R$ 49.200,45; Apartamento 12 – matricula 81.259 – avaliação R$ 50.060,67; Apartamento 13 – matricula 81.260 – avaliação R$ 49.200,45;
Apartamento 14 – matricula 81.261 – avaliação R$ 50.060,67; Apartamento 21 – matricula 81.262 – avaliação R$ 49.200,45; Apartamento 22 – matricula 81.263 – avaliação
R$ 50.060,67; Apartamento 23 – matricula 81.264 – avaliação R$ 49.200,45; Apartamento 24 – matricula 81.265 – avaliação R$ 50.060,67; Apartamento 31 – matricula
81.266 – avaliação R$ 49.200,45; Apartamento 32 – matricula 81.267 – avaliação R$ 50.060,67; Apartamento 33 – matricula 81.268 – avaliação R$ 49.200,45; Apartamento
34 – matricula 81.269 – avaliação R$ 50.060,67; AVALIAÇÃO TOTAL DOS IMÓVEIS R$ 2.115.001,55 (base novembro de 2016). Do Pagamento Parcelado - Os
interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e
II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações,
incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a
arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Adjudicação - Na hipótese de adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão
devida ao Leiloeiro Público Oficial, que nesse caso será de 3% (três por cento). Remição da Execução ou Acordo - Se o(s) executado(s), após a publicação do Edital,
pagar a dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou alienado o bem, deverão apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia comprobatória do referido
pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou celebração do acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do
protocolo integrado. Neste caso, deverão o(s) executado(s) pagar a importância devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais, honorários advocatícios
e a comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre o valor da divida atualizada (art. 7°, § 3º Resolução 236/2016 CNJ). A publicação deste
Edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos. Dos autos não consta recurso pendente de julgamento. Será
o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. São Paulo, 07 de agosto de 2017.

Dedini S/A Equipamentos e Sistemas
Em Recuperação Judicial 

CNPJ/MF 67.541.961/0001-84 - NIRE 35300133226 - Barueri - SP
Edital de Convocação

Ficam convocados os senhores acionistas da Dedini S/A Equipamentos e 
Sistemas, a se reunirem em AGOE, a ser realizada no dia 24/08/2017, às 
17:30 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Andrômeda, nº 885, 

-
bre os seguintes assuntos: AGO - 1. Tomar as contas dos administradores, 

-
cícios encerrados em 31/12/2014 e 31/12/2015 e 2. Eleger os Membros da 

AGE - 1. Contratação da Auditoria Ex-
terna. Barueri, 15/08/17. Giuliano Dedini Ometto Duarte - Diretor (16-17-18)

Dedini S/A Equipamentos e Sistemas
 CNPJ/MF 67.541.961/0001-84 - NIRE 35300133226 - Barueri - SP - Em Recuperação Judicial

Edital de Convocação

Ficam convocados os senhores acionistas da Dedini S/A Equipamentos e Sistemas, a se reuni-
rem em AGOE, a ser realizada no dia 24/08/2017, às 17:30 horas, na sede social da Companhia, na 

sobre os seguintes assuntos: AGO - 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
 

AGE - 1. Contratação da Auditoria Exter-
na. Barueri, 15/08/17. Giuliano Dedini Ometto Duarte - Diretor  (16-17-18)

FUPRESA S/A
CNPJ 62.576.327/0001-63

Convocação de AGO/AGE - Convocação para exercício de preferência na integralização de 
novas ações e AGE para aumento de capital com subscrição e integralização de novas ações 

Ficam os acionistas da Fupresa S/A convocados para exercerem o direito de preferência para subscrição e integralização de novas ações, nos 
termos do artigo 171 da lei 6.404/76, no prazo de 30 dias a contar do dia 01/09/2017, onde deverão manifestar por escrito o direito de preferência 
na sede da empresa à Avenida das Nações Unidas, 6.917, Pinheiros, São Paulo/SP, ficando automaticamente convocados para AGO/AGE a 
ser realizada no dia 02/10/2017 às 9:00 horas em primeira convocação e as 10:00 horas em segunda convocação com qualquer número de 
acionistas nos termos do artigo 125 da referida lei no endereço sede para deliberar sobre: a) Aumento de capital com subscrição e integralização 
de novas ações; b)Exame e aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatório da Diretoria; c) Outros assuntos de interesse da sociedade. 
Aviso aos acionistas encontra-se à disposição na sede da empresa o artigo 133, Lei 6.404/76 relativo ao exercício encerrado em 31/12/2016. 
São Paulo, 15 de agosto de 2017. Antônio Carlos Alves Bevilacqua - Diretor de Operações.

Tech Mahindra Serviços de Informática Ltda. - Em Fase de Transformação Para S.A.
CNPJ/MF 09.302.110/0001-82 - NIRE DE LTDA. 35.222.018.801 - NIRE DE S.A. EM FASE DE OBTENÇÃO

Edital de Convocação
Ficam convidados os acionistas da Tech Mahindra Serviços de Informática Ltda. – Em Fase de 
Transformação Para Sociedade Anônima para se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 25/08/17, às 09hs, 
em sua sede na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco C, 5º Andar, Sala 01, SP, SP, a fim de deliberarem 
sobre o aumento de capital da Companhia de R$ 14.031.477,00, mediante a emissão de 14.031.477 ações 
ordinárias nominativas. SP/SP, 17/08/17. Anil Murlidhar Joshi - Diretor Presidente. (17, 18 e 19/08/2017)

TERMINAL MARITIMO DO GUARUJA S/A - CNPJ 05.535.627/0001-60 - NIRE 35300194764 - Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação - Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO/E, no 
dia 28/08/2017, às 11hs, na sede da Companhia, na Avenida Santos Dumont, s/n, Vicente de Carvalho, Guarujá/SP, a fim de 
deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: a) em AGO: (i) Autorizar a lavratura da ata em forma 
de sumário conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei 6.404/76; (ii) Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2015; (iii) Examinar, discutir e votar o 
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2016; (iv) 
Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e dividendos; b) em AGE: (v) Eleger os membros do Conselho de 
Administração da Companhia. Instruções Gerais: 1. Nos termos da legislação aplicável, encontram-se à disposição dos 
acionistas, na sede social da Companhia cópias dos documentos referentes às matérias da Ordem do Dia. 2. O Acionista que 
desejar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais, acompanhado de 
cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do acionista, quando pessoa jurídica, nos termos 
do artigo 31 do Estatuto Social, na Avenida Santos Dumont, s/n, Vicente de Carvalho, Guarujá/SP, até o dia 23/08/2017, 
aos cuidados da Diretoria Jurídica. Guarujá, 17/08/2017. Julio Javier Garros - Membro do Conselho de Administração.

E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90, a
promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram o(s)
imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de
17/08/2017 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial. Quaisquer
informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa Econômica
Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em horário bancário.

Contrato: 8.0235.0004814-5 - SED: 30536/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): JOSE DO NASCIMENTO ANDRADE, BRASILEIRO, CASADO SOB O
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6515/77,
METALURGICO, CPF: 034.008.668-81, RG: 10.855.209-SSP/SP e seu cônjuge
ROSANGELA APARECIDA CAETANO ANDRADE, BRASILEIRA, DO LAR, CPF:
083.568.058-48, RG: 15.562.214-6-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA PASCOAL RANIERI
MAZZILLI, Nº 119, APARTAMENTO Nº 23, TIPO I, LOCALIZADO NO 3º MEIO LANCE
DE ESCADAS - 2º PAVIMENTO-TIPO, DO BLOCO 7, DO EMPREENDIMENTO
RESIDENCIAL PARQUE DAS ALAMEDAS, NO 26º SUBDISTRITO VILA PRUDENTE
- SÃO PAULO/SP. Tendo o direito à utilização de 1 vaga, para a guarda de um veículo
de passeio, em local indeterminado, na garagem coletiva descoberta.

São Paulo, 17/08/2017.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Agente Fiduciário

17, 18 e 19/08/2017

BARRA GRANDE PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF 22.686.328/0001-46 - NIRE 35.300.478-851 - 
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Realizada em 28 de Abril de 2017. 
Arquivada na JUCESP sob nº 355.113/17-0 em 21.07.2017. Deliberado: Por unanimidade de votos e 
sem quaisquer ressalvas, os acionistas tomaram as seguintes deliberações, em conformidade com 
a ordem do dia: (i) aprovadas, sem restrições, as contas dos administradores e as Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (ii) aprovada a seguinte 
destinação do lucro líquido do exercício no valor de R$25.091.798,97 (vinte e cinco milhões, noventa 
e um mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos): (ii.a) R$1.254.589,95  
(um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove mil, noventa e cinco 
centavos) constituição da reserva legal; (ii.b) a ratificação da constituição dos dividendos intercalares, 
no montante de R$14.268.070,02 (catorze milhões, duzentos e sessenta e oito mil, setenta reais e 
dois centavos) aos acionistas detentores de ações preferenciais, aprovada em Assembleia Geral 
Extraordinária de 28 de novembro de 2016, conforme faculdade prevista no artigo 6º do estatuto 
social; (ii.c) a distribuição de dividendos no montante de R$4.550.779,21 (quatro milhões, quinhentos 
e cinquenta mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos) correspondente ao valor de 
R$0,375 por ação, aos acionistas detentores de ações preferenciais, em cumprimento ao disposto 
no artigo 6º do estatuto social da Companhia; (ii.d) R$5.062.157,92 (cinco milhões, sessenta e 
dois mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) à conta de reserva de lucros.  
Os montantes brutos declarados acima serão creditados aos acionistas até o dia 30 de outubro de 
2017 e, portanto, sem que haja a incidência de correção sobre o valor a ser creditado aos acionistas  
entre a data de declaração, nesta Assembleia Geral Ordinária, e efetivo crédito aos acionistas; 
(iii) eleger para os cargos de Diretores da Companhia, com gestão até a data da realização da 
Assembleia Geral Ordinária de 2018, ou até a investidura de novos eleitos: Diretor Geral,  
Nelson Tambelini Junior, brasileiro, separado judicialmente, advogado, portador da cédula 
de identidade RG nº 11.975.205-0-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 075.299.718-16;  
Diretor, Ricardo Augusto Demonte Bonazzi, brasileiro, casado, administrador, portador da 
cédula de identidade RG nº 21.612.123-1-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 157.670.078-02;  
e Diretor, Dorivaldo Ferreira, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade  
RG nº 6.251.703-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 655.610.828-68; todos residentes e 
domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 
13º e 14º andares. Os Diretores ora eleitos foram investidos em seus cargos mediante a lavratura 
e assinatura dos termos de posse, anexos a esta ata. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA GIUSEPPE
TARTINI, S/N, APARTAMENTO 33, LOCALIZADO NO 4° PAVIMENTO DO BLOCO A-
2, JARDIM DOS MANACAS, PARQUE RESIDENCIAL PALMARES, 32° SUBDISTRITO
- CAPELA DO SOCORRO, SAO PAULO/SP. CABENDO-LHE O DIREITO A 1 VAGA
INDETERMINADA NO ESTACIONAMENTO DESCOBERTO.   CEP 04847900
1º leilão 30/08/17 partir 12:30 horas
2º leilão 21/09/17 partir 12:30 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
Mutuarios:
ANTONIO MARTINS DE CARVALHO, CPF 08675600453,
 e cônjuge, se casado(a) estiver.
TERESA CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS, CPF 69675317868,
 e cônjuge, se casado(a) estiver.

2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilao
Informações tel 1139310744 ou   RUA MANUEL JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68
FREGUESIA DO “O” SAO PAULO SP CEP     02728020

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

16 - 17 - 18/08/17

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1002506-78.2015.8.26.0624 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Tatuí, Estado de São Paulo,
Dr. Rubens Petersen Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que B&G TRANSPORTES E LOGISTICA
LTDA-EPP representada por seu sócio Luiz Carlos Benedetti, RG. 18.111.813-SSP/SP, CPF/MF061.755.088-
31, ajuizou ação de USUCAPIÃO, alegando: que possui de forma mansa, pacífica e ininterrupta com “animus
domini” área de 20.828,63 m2, sito a Rua Israel Jose da Mota, 25, Bairro Parque Industrial, Tatuí/SP – CEP.
18272-519 com a seguinte descrição: “uma gleba de terras, formada pela totalidade dos lotes nº 01, 02, 03,
04, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19 e 20 da Quadra “A” , contendo um prédio comercial sob nº 25, com
frente para a Rua Israel Jose da Mota, antiga Rua 08, esquina com as Ruas Gentil Oscar, antiga Rua 01 e
Rua Julia de Melo Machado, antiga Rua 07, encerrando assim área de 20.828,63 m2, do loteamento denominado
Parque Industrial Tatuí, I, no Bairro da Estação, neste município e Comarca de Tatuí/SP; referida área abrange
os imóveis matriculados no registro imobiliário como sendo os lotes 01,02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 e 20 da Quadra A , do loteamento denominado Parque Industrial Tatuí I, neste Município; o inicio
da posse do imóvel usucapiendo pelo autor se deu em 1999, quando da decretação de falência da empresa
“Confecções Arsati Ltda, a época proprietária tabular do imóvel, estando vinculada no fólio real; em 2001 a
Prefeitura Municipal concedeu licença de funcionamento, conforme documentos juntados, explorando atividade
comercial, produtiva até os dias de hoje; o imóvel possui Inscrição Municipal nº 1093.0001 – código do imóvel
nº 0000045295; o imóvel vem sendo usucapido ha mais de quinze anos, onde o autor vem exercendo a posse
“ad usucapionem”, mansa e pacificamente, sem interrupção, nem oposição, do imóvel e, não tendo título de
domínio, para obter a propriedade do imóvel objeto da lide, em vista da ocorrência prescritiva aquisitiva, sendo
isto que disciplina o artigo 1238 do Código Civil; requereu tutela antecipada para determinar a perícia
antecipada no imóvel. Requereu que seja julgada procedente a ação; a realização da perícia judicial em sede
de tutela antecipada; a citação da pessoa que se encontra vinculado aos imóveis constantes no fólio real,
Confecções Arsati Ltda, CNPJ. 61.561.205/0001-30, na pessoa de seu procurador; a citação pessoal do
confronte; Prefeitura Municipal de Tatuí; citação por edital dos réus ausentes, incertos e desconhecidos e
eventuais interessados na presente demanda; Fazendas Publicas da União, do Estado e Município; cientificação
do Ministério Público; deu à causa o valor de R$ 1.486.368,53.Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 dias,
contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Tatuí, aos 27 de julho de 2016. 17 e 18/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1008931-66.2014.8.26.0007 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 WILLIAM DA SILVA SANTANA (RG nº44.778.721-4 e do CPF/MF
nº370.402.638-74), que ZKG9 SOLUÇÕES EMPRESA- RIAIS LTDA., lhe ajuizou ação de Cobrança,
Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 3.481,27 (Abril/2014), referente ao Contrato de Prestação
de Serviços Educacionais, firmado com a SECID Sociedade Educacional Cidade de São Paulo Ltda, no curso
de Gestão de Qualidade, não cumprindo com os pagamentos dos meses Setembro a Dezembro do ano letivo
de 2009. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir
dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não
sendo contestada a ação, o 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 26 de junho de 2017. 17 e 18/08

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1032543-17.2015.8.26.0001 Classe: Assunto: Monitória -
Prestação de Serviços Requerente: Ticket Serviços S/A Requerido: Rodoandrade Transportes
Rodoviários Ltda EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032543 17.2015.8.26.0001
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) Rodoandrade Transportes Rodoviários
Ltda, CNPJ 56.919.731/0003-51, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Ticket Serviços S/
A, alegando em síntese: Cobrança da quantia de R$ 226.359,18, referente ao inadimplemento das notas
fiscais 77365, 187721, 559787 e 732537, decorrentes do contrato de prestação de serviços nº 999948330001361.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, efetue o pagamento do valor acima descrito, atualizado, hipótese em que ficará isento de custas e
honorários advocatícios, ou ofereça embargos monitórios, sob pena de não o fazendo, constituir-se de pleno
direito o título executivo judicial, independente de qualquer formalidade, prosseguindo-se, no que couber, na
forma prevista no Livro I da Parte Especial, Título II, do CPC, 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 23 de fevereiro de 2017. 16 e 17/08

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 01 de agosto
de 2017por parte da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com sede no
Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, na cidade de Brasília/DF, fica
INTIMADO,RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA, brasileiro, solteiro, maior,
engenheiro, RG n° 320860103-SSP/SP,  CPF sob n° 311.009.118-63, a
efetuar neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins de
Vasconcelos, nº 2.376, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00
horas, o pagamento de R$12.331,33 com os encargos previstos em
contrato de alienação fiduciária registrado sob nº 11na matrícula
nº.182.391,referentes à aquisição de um apartamento sob o n° 72,
localizado no 7° andar da Torre 02 – Edifício Camburi, integrante do
empreendimento “Residencial Caminho do Mar”, situado à Rua Cipriano
Barata nº 201, no 18º Subdistrito – Ipiranga. O pagamento será efetuado
no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste edital; e não
pago a importância devida, serão constituídos em mora, nos termos do
artigo 26 e seus parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de
1.997. Em virtude da não localização do destinatário, é feita a intimação
do mesmo por edital, publicado por 03 (três) dias. São Paulo, 16 de
agosto de 2017. Eu, Adriana Bergamo Bianchini da Silva, Oficial Interina,
a digitei, conferi e assino. 17,18 e 19/08/17

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 19 de junho de
2017, por parte da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com sede no Setor
Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, na cidade de Brasília/DF, fica
INTIMADO,MARIANO PINT, argentino, solteiro, maior, desenhista, RNE
nº Y237682G-Polícia Federal/SP, CPF/MF sob nº 222.960.038-93 a
efetuar neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins de
Vasconcelos, nº 2.376, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00
horas, o pagamento de R$18.229,95com os encargos previstos em
contrato de alienação fiduciária registrado sob nº 11 na matrícula nº.
157.933, referentes à aquisição de um apartamento sob nº 132, localizado
no 13º andar do Edifício Veneza - Bloco C, integrante do empreendimento
denominado Condomínio Belvedere Park, situado na Avenida Vila Ema,
nº 3793, no 26º Subdistrito – Vila Prudente. O pagamento será efetuado
no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste edital; e não
pago a importância devida, serão constituídos em mora, nos termos do
artigo 26 e seus parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de
1.997. Em virtude da não localização do destinatário, é feita a intimação
do mesmo por edital, publicado por 03 (três) dias. São Paulo, 16 de
agosto de 2017. Eu, Adriana Bergamo Bianchini da Silva.Oficial Interina,
a digitei, conferi e assino. 17,18 e 19/08/17

Edital de Citação com o Prazo de 20 dias. Processo nº 1001130-73.2013.8.26.0609. O
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro de Mogi das Cruzes,Estado de São Paulo.
Dr. Fabrício Henrique Canelas, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Adriano Firmino,
Avenida Manoel da Nobrega, 15, ato. 11-A, Itararé – CEP 11320-200, São Vicente=SP,
CPF: 141.376.868-74, RG 21.873.916, Não identificado, Brasileiro, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum, por parte de Organização Mogiana de Educação e
Cultura S/S Ltda., alegando em síntese que firmou contrato de Prestação de Serviços
Educacionais com o requerido, obrigando-se este ao pagamento das mensalidades. O
réu deixou de efetuar o pagamento das mensalidades somando débito de R$ 5.346,12.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação por
edital, para os atos e termos da ação proposta 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 revél, caso em que será nomeado curador especial. Será
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 17 e 18/08.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0045878-22.2012.8.26.0100 
(USUC 1128) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos,MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara de Registros Públicos,do Foro Cen-
tral Cível,da Comarca de SÃO PAULO,do Estado de São Paulo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o)(s) Hortência Ellis Meira de 
Vasconcellos,Haroldo Meira de Vasconcellos,Hassan Mustapha Zoghbi,Feriale Hassan El Zoghbi,réus ausentes,incertos,desço-
nhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges,se casados forem,herdeiros e/ou sucessores,que Octávio Luiz Gon-
zaga e outros ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO,visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Maria 
Joaquina,nº72 casa 6-6ºSubdistrito Brás-São Paulo-SP,com área de 161,240m²,contribuinte nº025.024.0012-0,alegando posse man-
sa 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 20dias,contestem o feito.Não sendo contestada a ação,o réu será considera- 
do revel,caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital,por extrato,afixado e publicado na forma da lei.[16,17] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013424-49.2015.8.26.0008/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Box do Gato 8 Ltda, CNPJ 19.849.084/0002-41 que por sentença proferida por este Juízo foi julgado procedente o
pedido da autora para o fim de constituir, de pleno direito, em título executivo judicial, os créditos documentados nos três cheques
identificados na peça inicial (fls. 18), a serem corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do E. TJSP e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês, contados das datas das emissões dos títulos.A respeito dos encargos moratórios, assinalo que não houve
apresentação do instrumento contratual prevendo multa de 2%, a desautorizar esse acréscimo, contemplado, indevidamente, na
memória de cálculo que acompanhou a petição inicial (fls. 11/12). Condeno a ré, ainda, no pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários dos advogados da autora, ora fixados em 10% do valor atualizado da dívida, mormente em razão
da singeleza da lide, de seu julgamento antecipado e de sua dimensão Econômica a ré condenada, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por Bivik Confecções Ltda. Encontrando-se a ré 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$ 7.521,92, 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.

                         JORNAL “ O DIA ’    17 e 18 / 08 / 2017

17 e 18/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0026257-45.2012.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei,
FAZ SABER a(o) Dorival Gama Redondo Pinto, (CPF 114.622.088-00), que HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo lhe ajuizou
ação monitória para a cobrança de R$ 19.449,22 (Junho/2012), decorrente do contrato de Abertura de Limite de Crédito
em Conta corrente que restou inadimplido. Estando o requerido em local igonorado, foi deferida a citação por edital, para
que em 15 (quinze) dias, a fluir dos 20 (vinte) dias supra, pague o débito, restando isento de custas processuais, acrescido
de honorários advocatícios equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor da causa (artigo 701 NCPC), ou em igual prazo
ofereça embargos, sob pena de constituir-se de peno direito o título executivo judicial, nomeando-se para o caso Curador
Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

                            JORNAL “ O DIA ”    16 e 17 / 08 / 2017

16 e 17/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0233524-20.2008.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da
28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino, na forma da Lei, etc.
O Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino, Juiz de Direito da 28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a
Goldsagred Transportes e Logística Ltda (CNPJ. 06.950.144/0001-95), que Partnership Contadores e Consultores
Ltda lhe ajuizou ação Declaratória de Inexigibilidade de Título, de Procedimento Comum, objetivando a procedência
da ação, reconhecendo-se a operação da prescrição, bem como a inexigibilidade do Título nº 0508.2008, sustando,
definitivamente, o protesto que pretende levar a efeito a requerida, condenando-a ao pagamento das quantias
referentes às custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Estando a requerida em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de julho de 2017.

                           JORNAL “ O DIA ”     17 e 18 / 08 / 2017

17 e 18/08
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