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

GRANDES OPORTUNIDADES EM LEILÃO!

5ª Vara Cível de Piracicaba. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) WALDIR PEDRO MUTTI, JULIO CESAR MUTTI, MUTTI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, a coproprietária MARIA ANGÉLICA BOMBO MUTTI, o terceiro 
interessado PLASDONI INDUSTRIAL DE PLÁSTICO LTDA, DIEGO VANDERLEI RIBEIRO., expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial – Contratos Bancários – Proc. 1014122-84.2015.8.26.0451 – Ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ 60.701.190/0001-
04). O Dr. Mauro Antonini, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Piracicaba/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 12/06/2018 às 14:00h, e com término no dia 
14/06/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 14/06/2018 às 14:01h, e com término no dia 04/07/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão 
entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: 50% do imóvel pertencente a Waldir Pedro 
Mutti: Matrícula 88.838 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba/SP: Terreno com frente para a Rua Monte Castelo, esquina com a Rua Castro Alves, situado no bairro Verde, compreendendo os lotes 60, 61, 62, 63 e 64, do loteamento denominado Vila Verde, do Município, 
Comarca e 2ª Circunscrição Imobiliária de Piracicaba/SP. Terreno com frente para a Rua Monte Castelo, esquina com a Rua Castro Alves, medindo 48,50m de frente para a Rua Monte Castelo, com igual medidas nos fundos; por 30,00m de frente aos fundos, de ambos os lados, com 
área de 1.455,00m², confrontando do lado direito de quem da Rua Monte Castelo olha para o imóvel, com a Rua Castro Alves; do lado esquerdo com o lote nº 65; e nos fundos, com propriedade de João de Oliveira Algodoal; com todos os ângulos internos de 90°; localizado na quadra 
formada pelas Ruas Monte Castelo, Castro Alves, propriedade de José Machado Santana e propriedade de João Oliveira Algodoal. Benfeitorias: Imóvel (I) da Rua Monte Castelo, nº300 – Galpão Industrial com largura aproximada de 29,5m por 39m de profundidade, medidas internas 
às alvenarias de perímetro na região de tal uso propriamente dito e com a conformação de três corpos contíguos apresentando duas linhas de pilares metálicos que suportam três cursos de pontes rolantes e três coberturas em duas águas cada, com lanternim tipo ‘shed’ ao longo das 
cumeeiras. Pé direito sob tesoura do telhado é de aproximadamente 11 metros. Faz parte da Obra anexa à área citada e, sob mesma cobertura, uma construção assobradada, com acesso por escada metálica a partir dessa área do Galpão e com perímetro aproximado de 4m por 19,5m 
que contempla área administrativa e sanitária: salas para escritórios, arquivo, depósito, almoxarifado, copa, vestiários e sanitários. Área construída na parte térrea 1.355,00m² e na parte superior 86,00m². Rua Monte Castelo, nº 274, esquina com a Rua Castro Alves no Bairro Verde 
em Piracicaba/SP. AVALIAÇÃO: R$ 1.545.000,00 (Um milhão, quinhentos e quarenta e cinco Reais) em outubro de 2016, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: Av.4 e Av.8 penhora – Processo 1014213-77.2015.8.26.0451  - 5ª Vara Cível de 
Piracicaba/SP; Av.5 e Av.9 Penhora Exequenda; Av.6 Distribuição de Ação – Processo 1015286-84.2015.8.26.0451; Av.7 Penhora – Processo 1014584-41.2015.8.26.0451 – 2ª Vara Cível de Piracicaba/SP; Av.10 Penhora – processo 0012436-68.2015.5.15.0051 – 2ª Vara do Trabalho de 
Piracicaba/SP. DEPOSITÁRIO: Marcos Rogerio Vilela. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

42ª Vara Cível do Foro Central. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) RICARDO SETTE (CPF 084.544658-47) casado com  SIMONE FILGUEIRAS SETTE (CPF 116.366.148-17), os coproprietários SÉRGIO CAPATO FILGUEIRAS (CPF 
896.612.308-20) casado com SOLANGE ANTONIO CAPATO FILGUEIRAS (CPF 032.742.978-01), SOLANGE APARECIDA FILGUEIRAS MASHKI (CPF 033.508.698-58), SÉRGIO ANTONIO MASHKI (CPF 040.855.968-37) e demais interessados, expedido nos autos da ação de 
Despejo por Falta de Pagamento – Espécies de Contratos – Proc. 0111687-27.2010.8.26.0100 (583.00.2010.111687) – Ajuizada por AURORA GIANOCARO (CPF 083.900.180-87) e JOSEPHINA GIANOCARI (CPF 029.252.908-25). O Dr. Marcello do Amaral Perino, Juiz de Direito da 
42ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 12/06/2018 às 14:00h, e com término no dia 14/06/2018 às 14:00h, entregando-o a quem 
mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 14/06/2018 às 14:01h, e com término no dia 04/07/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito 
lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). NOTA: Será levado a leilão 100% do imóvel, porém somente 1/3 que pertence aos executados Ricardo Sette e Simone Figueiras 
Sette, foi penhorado nos autos. RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Lote 1: Imóvel sob Matrícula 2.451 do 17º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo pertencente aos executados Ricardo Sette e Simone Figueiras Sette, assim descrita: Um casa e seu respectivo terreno lote 27, quadra B, 
situado a , 41º Subdistrito-Cangaiba, medindo 10,00m de frente para a citada Rua Coronel Oswaldo P. de Carvalho (antiga Rua Projetada A), igual largura nos fundos, onde con� na com o lote 4; 28,00m do lado direito de quem da frente olha para o imóvel, onde con� na com o lote 28 
e 28,50m do lado esquerdo, onde con� na com o lote 26, fechando a área de 262,00m². Contribuinte conforme AV-5 - 062.233.0003-4. O imóvel possui a Área construída 124,00m² correspondente a uma Edícula e a Casa Principal, sendo que a Casa principal possui sala, 2 dormitórios, 
banheiro, copa, cozinha, garagem, e a Edícula possui cozinha, 2 dormitórios, banheiros. ÔNUS: Dos Autos, nada consta. Em pesquisa ao site da Prefeitura de São Paulo no dia 11.04.2018, recai sobre o bem o debito de R$ 495,32. AVALIAÇÃO: R$ 879.854,79 (Oitocentos e setenta e 
nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos) em agosto de 2016, que será atualizado na data do leilão. DEPOSITÁRIO: RICARDO SETTE (CPF 084.544658-47) e SIMONE FILGUEIRAS SETTE (CPF 116.366.148-17). As fotos e a descrições detalhadas 
do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

1ª Vara Cível de Birigui. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) móvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) RITA DE CÁSSIA ALVES DA SILVA (CPF: 363.565.728-09), os terceiros interessados CÉLIO DE OLIVEIRA MORETTI e SELMA FELIX MORETTI, DIEGO DOMINGOS 
DIOSTI, e demais interessados, expedido nos autos de Cumprimento de Sentença – Alienação Judicial – Proc. 4001213-82.2013.8.26.0077 – Ajuizada por RONI CESAR DOMINGUES (CPF: 061.624.348-00). O Dr. FÁBIO RENATO MAZZO REIS, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da 
Comarca de Birigui/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 12/06/2018 às 14:00h, e com término no dia 14/06/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual 
ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 14/06/2018 às 14:01h, e com término no dia 04/07/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% 
do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: 50% de um lote de terreno, sem benfeitorias, sob o nº 14 da quadra F, situado, distante 65,04 metros da 
esquina com a Rua Eugênio Concion no Loteamento denominado Residencial Gentil Bernardo do Prado, na cidade, distrito e município de Coroados, comarca de Birigui - SP, com área de 250,00 metros quadrados, medindo 10,40 metros de frente confrontando com a Rua 18 de abril, 
pelo lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 24,125 metros, confrontando com o lote nº 27, todos da mesma quadra, imóvel este que fora desmembrado da matrícula 36.804 que deu origem a matrícula 38.488, que novamente desmembrada deu origem as matrículas sob 
número 65.347 e 65.348, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Birigui/SP. Laudo de avaliação: A Rua 18 de Abril atualmente tem nome de Rua Antonio José Petean. O Lote de terreno de número 14 da Quadra F do Bairro Residencial Gentil Bernardo do Prado, objeto do trabalho 
pericial de avaliação, encontra-se na municipalidade desmembrado em dois de igual tamanho, ou seja, cada parte do Lote tem área de 125 m². � Sobre estas duas partes do Lote 14 avaliando, encontram-se construídas duas residências que tem números 87 e 89 da Rua Antonio José 
Petean (antiga Rua 18 de Abril), sendo que estas residências estão na municipalidade cadastradas sob os nomes de Diogo D. Piocio e Celio de Oliveira Moretti. Cadastral de números 703 e 1837. Cada um dos terrenos originados no desmembramento do Lote avaliando, possui 125,00 
m² e possuem 5,20 metros de testada para a Rua Antonio José Petean com igual de medida de fundos e laterais de 24,125 metros, sendo praticamente planos. O terreno total, portanto, possui 10,40 metros de frente com igual medida de fundos e laterais de 24,125 metros. Edi� cação 87 
(Matrícula 55.348) da Rua Antonio José Petean: Edi� cação residencial em alvenaria com área construída total de 102,00 m², com Garagem frontal para um Auto, Sala, Cozinha com Área de Serviços, dois Dormitórios e um Banheiro comum. Forro em laje, piso cerâmico e cobertura 
em telhas cerâmicas sobre estrutura de madeira. Instalações elétricas e hidráulicas instaladas na residência em aparente normal funcionamento. Frontalmente, na divisa, muro e portão em metalão para Autos. Residência com idade entre 5 e 10 anos com padrão simples de acabamento 
estando em bom estado de conservação e manutenção. CONTRIBUINTE 001837. Edi� cação 89 (Matrícula 55.347) da Rua Antonio José Petean: Edi� cação residencial em alvenaria com área construída total de 95,00 m², com Garagem frontal para um Auto, Sala, Cozinha com Área 
de Serviços, dois Dormitórios e um Banheiro comum. Forro em laje, piso cerâmico e cobertura em telhas cerâmicas sobre estrutura de madeira. Instalações elétricas e hidráulicas instaladas na residência em aparente normal funcionamento. Frontalmente, na divisa, muro e portão em 
metalão social e para Autos. Residência com idade entre 5 e 10 anos com padrão simples de acabamento estando em bom estado de conservação e manutenção. Contribuinte 703. AVALIAÇÃO (50%): R$ 114.000,00 (Cento e catorze mil reais) em setembro de 2017, que será atualizado 
até a data do leilão. ÔNUS: Dos autos, nada consta. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

3ª Vara Cível de Embu das Artes. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) PAULO RIBEIRO PEREIRA (RETIFICACAO - OF. 1592/04), e demais interessados, expedido nos autos da ação de Cumprimento de sentença - Proc. 0005973-
59.2001.8.26.0176 – Ajuizada por CONDOMINIO VILA REAL DO MOINHO VELHO REP/POR SINDICA. A Dra. Tatyana Teixeira Jorge, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Embu das Artes/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do 
CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará 
a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 12/06/2018 às 14:00h, e com término no dia 14/06/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 14/06/2018 às 
14:01h, e com término no dia 04/07/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) 
do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula 106.785 do Cartório de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra/SP: um terreno situado na Rua do Contorno e Avenida Sete de Setembro, Gleba I-A4, em zona urbana, da vila Real do Moinho Velho, 
no bairro da Água Rasa, no distrito e município de Embu, Comarca de Itapecerica da Serra, localizado na Rua do Contorno do loteamento Vila Real do Moinho Velho, mede em 1 segmento 25,00m em segmento reto; de frente para o sistema de recreio adjacente à Rua do contorno; 
por segmento reto de 62,43m de frente aos fundos do lado esquerdo onde confronta com a Gleba I-A3 pertencente a Agropecuária Serra S/A, por 2 segmentos medindo 9,41m em segmento reto, 15,08m em segmento curvo nos fundos onde confronta com a Avenida Sete de Setembro; 
por 1 segmento reto medindo 62,90m, de frente aos fundos do lado direito onde confronta com a Gleba I-A5, pertencente a Agropecuária Serra S/A, encerrando uma área de 1.560,79m², localizado a 90,05m da Avenida Sete de Setembro e lado direito de quem desta avenida se dirige 
para o terreno pela Rua do Contorno – cadastro n. 80.01.05.0250.01.0007. AVALIAÇÃO: R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) em setembro de 2016, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: Av.3 Penhora Exequenda. DEPOSITÁRIO: Paulo Ribeiro 
Pereira. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

8ª Vara Cível de Santo Amaro. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) JOÃO DEMERVAL PEREZ (CPF 942.953.448-34), e demais interessados, expedido nos autos da ação de cumprimento de Sentença - Compromisso – Proc. 0079448-
36.2011.8.26.0002 – Ajuizada por NELSON AGOSTINHO PASSOS (CPF 434.160.638-72) e AURORA CARAZAI PASSOS (CPF 135.589.860-91). A Dra. Adriana Marilda Negrão, Juíza de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER 
que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/
goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 12/06/2018 às 14:00h, e com término no dia 14/06/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para 
a 2ª Praça com início no dia 14/06/2018 às 14:01h, e com término no dia 04/07/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do 
CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula 146.666 do 15 º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP: O apartamento nº 246, localizado no 14º pavimento tipo do edifício the time ocnvention e 
Residence Service, siatuado à Rua Hans Oersted, nº 115, fundos, com a Rua Henrich Hertz, no Jardim Edith, 30º Subdistrito Ibirapuera, com a área privativa de 33,71m², a área comum de 28,63m² e a área total de 62,34m², correspondendo-lhe no terreno a fração ideal de 0,507649%. 
Contribuinte nº 085.535.0345-3. Laudo de Avaliação: O imóvel possui uma sala, um dormitório, um banheiro, uma copa. AVALIAÇÃO: R$ 295.000,00 (Duzentos e noventa e cinco mil reais) em fevereiro de 2017, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Consta na matrícula do 
imóvel: Av.4  Penhora Exequenda. Conforme veri� cado no site da Prefeitura de São Paulo, no dia 09.04.2018, veri� ca-se que recai sobre o imóvel débito de IPTU no valor de R$ 1.711,71 – Exercício Atual e, R$ 13.813,62 – Exercícios anteriores. DEPOSITÁRIO: João Demerval Perez. 
As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

1ª Vara Cível de Carapicuíba. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) METALURGICA FORJATIL LTDA (CNPJ 043.193.507/0001-11), os interessados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ANTONIO PEDRO JOSE JUTGLAR 
EJIO, BANCO ITAÚ S/A, FAZENDA PÚBLICA NACIONAL, JAMERSON GOI IHARA, JANE MARY IHARA DE CARVALHO, OSMAR FRANCISCO DE CARVALHO, JIM JEFERSON IHARA, MARIA BEATRIZ MENDES IHARA, DIÓGENES DONIZETE SILVA, o síndico 
PAULO ALVIM ROBERTO DA SILVA expedido nos autos da ação de Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Classi� cação de créditos – Proc. 0002975-81.1995.8.26.0127 (127.01.1995.002975) – Ajuizada por GALVANIZA-
CAO JOSEITA LTDA (CNPJ 062.988365/0001-23). A Dra. Juliana Marques Wendling, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/
SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça 
com início no dia 12/06/2018 às 14:00h, e com término no dia 14/06/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 14/06/2018 às 14:01h, e com término no dia 04/07/2018 às 14:00h, 
caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO DO(S) 
BEM(NS): LOTE 1: Matrícula 152.074 do 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP: Uma casa à avenida Dracena, nº 919, do Centro Industrial Jaguaré, no 13º Subdistrito Butantã, e o respectivo terreno, medindo 12,00m de frente, por 29,15m da frente aos fundos de um 
lado, confrontando com o lote 1, de outro lado mede 29,46m, confrontando com o lote 3, tendo nos fundos 12,05m, onde confronta com o lote 04, encerrando a área de 351,00m². Contribuinte 082.178.0019-7. Sobre o imóvel foi construído um prédio comercial com 3 pavimentos. 
Piso Térreo: uma garagem, uma recepção, dois lavabos, uma cozinha, uma copa, duas despensas e dois vestiários. Segundo Piso: dois salões, uma cozinha, dois banheiros, possui ainda piso intermediário contendo um salão e um escritório com banheiro. Terceiro Piso: um salão, uma 
copa, dois banheiros. AVALIAÇÃO: R$ 1.457.771,89 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos), atualizado até abril de 2018, conforme tabela monetária do TJSP. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: R.5 Penhora 
– Processo 5970/96 – Execução Fiscal – Instituto nacional do Seguro Social x METALURGICA FORJATIL LTDA; Av.6 Imóvel arrecadado. Conforme pesquisa realizada no dia 13.04.2018, veri� ca-se que recai sobre o imóvel débito de IPTU no valor de R$ 6.497,82. DEPOSITÁRIO: 
METALURGICA FORJATIL LTDA. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

ISEC Securitizadora S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da

4ª e 5ª Séries da 1ª Emissão da Brasil Plural Securitizadora S.A, Incorporada em 30/04/2018 pela
ISEC Securitizadora S.A. - Edital de Segunda Convocação

Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 4ª e 5ª Séries da 1ª Emissão da Brasil 
Plural Securitizadora S.A. (“Emissora” e “Emissão”), Oliveira Trust DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), e os 
representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI 
(“AGT”), a ser realizada, em segunda convocação, em 21 de junho às 11 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, Itaim Bibi, 
CEP 04533-004, Cidade e Estado de São Paulo, a fi m de, nos termos dos itens 11.3 e 11.5 do Termo Securitização de 
Créditos Imobiliários da 4ª e 5ª Séries da 1ª Emissão (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do 
Dia: (i) A eventual manifestação da Emissora, como titular dos Créditos Imobiliários que lastreiam a Emissão, em 
virtude da correspondência enviada pela Locatária ao Locador, para pleitear um reajuste/revisão do valor do aluguel 
do Contrato de Locação datado de 01 de agosto de 2012, (“Créditos Imobiliários”), que tem como objeto o imóvel 
devidamente descrito na Matrícula nº 87.938, do 2º Ofi cial de Registro de Imóveis de Uberlândia. Os Titulares dos CRI 
poderão se fazer representar por procuração emitida por instrumento público ou particular, acompanhado de cópia 
do documento de identidade do outorgado. Os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão 
entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares 
dos CRI, nas instalações da Emissora ao Agente Fiduciário e, em benefício de tempo, via e-mail ao Agente Fiduciário 
para ger3.agente@oliveiratrust.com.br, e para a Emissora no email gestao@isecbrasil.com.br.

São Paulo, 07 de junho de 2018.
Wolf Vel Kos Trambuch - Diretor de Relação com Investidores

Living Jacarandá Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 16.620.229/0001-69 - NIRE 35.226.801.755

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 16.05.2018, 10hs, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, parte, São Paulo/SP. Convocação: Dis-
pensada. Presença. Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Rafael Novellino, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzen-
baum. Deliberações aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 9.774.248,00, sendo R$ 2.380.248,00 direcionados a absor-
ção de prejuízos e R$ 7.394.000,00, considerados excessivos, mediante o cancelamento de 2.701.248 quotas do Capital, com valor 
nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, com a 
anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente nacional, o valor das quotas canceladas a título 
de capital excessivo, passando o capital de R$ 16.474.584,00 para R$ 6.700.336,00, dividido em 6.700.336 quotas. 2. Autorizar os 
administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 16.05.18. Sócios: Living Empreendi-
mentos Imobiliários S.A., Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Rafael Novellino.

CENTRO MÉDICO JABAQUARA S.A.
CNPJ/MF Nº 67.781.427/0001-45 - NIRE Nº 35.300.525.701

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018
1. Data, hora e local: No dia 30 de abril de 2018, às 14h30min, na sede social do Centro Médico 
Jabaquara S.A. (�Companhia�), situada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua das Perobas, 
nº 266, Jabaquara, CEP 04.321-120. 2. Convocação e Presenças: O Edital de Convocação foi 

Estado de São Paulo nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2018, nos termos do artigo 124, §1º, I, da Lei nº 
6.404/76. Presentes acionistas representando 97,53% do capital votante da Companhia, conforme se 

para as deliberações constantes da Ordem do Dia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Paulo Junqueira Moll; 
Secretário: Sr. Henrique Cipriano Policastro. 4. Publicações:
Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, foram publicados no Diário 

5. Deliberações tomadas 
pela unanimidade dos acionistas presentes: 5.1. Aprovar, depois de examinados e discutidos, 

da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, bem como as contas dos 
administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; 5.2. Aprovar, 
nos termos do artigo 132, inciso II, da Lei n.º 6.404/76, a destinação do resultado da Companhia, 
referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, de modo que o prejuízo auferido 
no montante de R$ 56.426,57 seja destinado à conta de Prejuízos Acumulados. 5.3. Autorizar a 
lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, Parágrafo1º da Lei nº 6.404/76. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e 
assinada pelos membros da Mesa e por todos os acionistas presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Paulo 
Junqueira Moll � Presidente; Henrique Cipriano Policastro � Secretário. Acionistas: Rede D�Or São 
Luiz S.A., representada por Paulo Junqueira Moll e Mauro Teixeira Sampaio. Confere com o original 

Secretário. 
JUCESP - Registro nº 255.372/18-8 em 30/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária-Geral.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  23/
04/18, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1D2EC -  CONTRATO: 118164122031-4 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1367-6 JABAQUARA

ENDERECO DO IMÓVEL:RUA DAS PEROBAS, Nº 435, APARTAMENTO Nº 65, 6º
ANDAR, BLOCO B, EDIFICIO PEROBAS, 42º SUBDISTRITO - JABAQUARA, SAO
PAULO/SP. CABENDO-LHE O DIREITO A VAGA DE GARAGEM Nº V.18 (SIMPLES),
LOCALIZADA NO 1º SUBSOLO DO EDIFICIO PEROBAS.

RUBENS SERRAVINALS NAVARRO,  BRASILEIRO(A), AGENTE DE VIAGENS, CPF:
07446613823, CI: 14.838.006-2 SP SOLTEIRO(A)   e cônjuge, se casado(a) estiver.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

07 - 08 - 09/06/2018

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  02/
05/17, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:12592 -  CONTRATO: 8023500273912 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - AGENCIA 0235 SE
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA MAJOR DIOGO, N°270, APARTAMENTO 05,
PAVIMENTO TÉRREO, EDIFÍCIO FILADELFIA, 17°SUBDISTRITO, BELA VISTA SÃO
PAULO-SP.

MARIA SELMA SOBRAL, BRASILEIRA, TECNICA DE ENFERMAGEM, CPF:
18904386420, CI: 1.707.494-SSP/PE SEPARADA CONSENSUALMENTE e cônjuge,
se casado(a) estiver.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

06 - 07 - 08/06/2018

ISEC SECURITIZADORA S.A. 
CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados
de Recebíveis Imobiliários da 7ª e 8ª Séries da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A.

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 7ª e 8ª Séries da 4ª Emissão da ISEC 
Securitizadora S.A. (“CRI”, “Emissão” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos das cláusulas 12.3 do 
respectivo Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de CRI da Emissão (“Termo de Securitização”), a reunirem-se 
em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 26 de junho de 2018, às 11:00 (“AGT”), 
na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, São Paulo – SP, para tomarem conhecimento e/ou deliberarem 
sobre: (i) Status dos registros e acompanhamento das exigências necessárias para cumprimento da condição precedente da 
primeira parcela e da liberação da segunda parcela do Preço de Cessão; (ii) Anuência para dispensa da condição precedente 
referente a liberação da Segunda Parcela do Preço de Cessão; (iii) Estabelecimento de novos prazos para registro dos 
aditamentos aos instrumentos representativos de Garantias; e (iv) Autorização para a Securitizadora e o Agente Fiduciário 
a fi rmarem todos e quaisquer documentos relacionados às deliberações (i), (ii) e (iii) acima, bem como praticar todos os atos 
necessários para efetivação. Os Titulares dos CRI poderão se fazer representar por procuração emitida por instrumento 
público ou particular, com fi rma reconhecida do outorgante, acompanhado de cópia do documento de identidade do 
outorgado. Os Titules dos CRI constituídos na forma de pessoas jurídicas e/ou pessoas institucionais deverão encaminhar, 
além da documentação supracitada, os documentos que os outorgam poderes de representação e voto em assembleia. Os 
Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes 
específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, nas instalações da Securitizadora ao Agente 
Fiduciário e via e-mail ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br. São Paulo, 06 de Junho de 2018.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - Wolf Vel Kos Trambuch - Diretor de Relação com Investidores

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0025889-20.2018.8.26.0100. A Dra. Vanessa Ribeiro
Mateus, MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a GALLY’S
COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ 010.387.798/
0001-20, na pessoa do seu representante OSMAR GONÇALO DA SILVA, CPF 303.839.018-63 e JERONIMO
MANOEL DE SOUZA, CPF 830.098.844-00 que o Banco Bradesco S/A, ajuizou-lhes Ação de Conhecimento,
julgada procedente, encontrando-se o processo na fase de Cumprimento de Sentença. Estando os executados
em lugar ignorado e incerto, foi determinada a INTIMAÇÃO por edital, para no prazo de 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, efetuem o pagamento do débito no valor de R$ 08.266,54 devidamente atualizado, sob pena
do débito ser acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado de 10%. Ficam cientes, ainda, que nos
termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo supra sem o pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para
que os executados, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem impugnação. Será o
presente edital por extrato publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 10/04/2018.       06 e 07/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0041584-
51.2017.8.26.0002 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Prestação de Serviços Exeqüente: Jardim
Escola Mágico de Oz Ltda Executado: Roberta Vanessa dos Santos Lima EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0041584-51.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) ROBERTA VANESSA DOS SANTOS LIMA, Brasileiro, RG 29187808-8, CPF
313.216.248-59 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Jardim
Escola Mágico de Oz Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e nã ;o 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$ 40.461,15, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito
e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda,
que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23
de fevereiro de 2018. 07 e 08/06

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0003140-87.2010.8.26.0100 
(USUC 45) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 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) Guilhermino Lopes Gianini, Maria de 
Oliveira Gianini, Luis Antônio Ferreira, Ana Iscarcielle Ferreira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges,se casados forem,herdeiros e/ou sucessores,que Sebastião Francisco,ajuizou ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Joseph Chinard, nº 12 Vila Dulcinha 40º Subdistrito 
Brasilândia - São Paulo SP, com área de 188,00 m², contribuinte nº 107.090.0012-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                   [06,07] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0047931-
73.2012.8.26.0100 (USUC 1183) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 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 Valdemar José de Oliveira Junior e Elaine de Oliveira Alves, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Bem Aventurado Teofono Venara, nº 119 Vila Missionária 29º 
Subdistrito Santo Amaro - São Paulo SP, com área de 130,00 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.                                         [06,07] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020213-44.2011.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da Silveira, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) TAKASHI SUGI, CPF 351.808.548-49, que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Cobrança,
de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 48.000,00 (maio de 2011), referente à quitação do débito
condominial do imóvel arrematado, situado na Avenida Guacá, n° 26, Apto 162, Condomínio Villagio Di Trento, Santana,
São Paulo/SP, CEP: 02435-000. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15
dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não
sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                    06 e 07 / 06 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036686-83.2014.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Ponto Central Uniformes Profissionais Ltda ME (CNPJ. 08.750.236/0001-57), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação
de Execução, objetivando a quantia de R$ 169.497,05 (julho de 2017), representada pela Cédula de Crédito Bancário n°
007.350.010. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital de CITAÇÃO, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra,
pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça
o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer
que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 4.304,42.
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 15 de maio
de 2018.                                                                                                                                                              07 e 08 / 05 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1000433-70.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER que nos autos de ação comum, movida por 
Condomínio Dosso Del Liro, foi deferida a intimação por edital 
da executada Marina Pantoja Colin CPF 166.554.718-93, que 
se encontra em lugar ignorado, da penhora havida sobre o 
apto. 43, 4º andar do Condomínio Dosso Del Liro - Bloco D, à 
rua Apucarana 116, Tatuapé, matrícula 150.387, 9º CRI-SP, 
passando a fluir dos 20 dias supra o prazo de 15 dias para 
impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. 
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 abril de 2018.                                    [06,07] 

Letra - Eventos e Participações Ltda
CNPJ nº 03.195.530/0001-20 

Extrato da Ata da Assembleia
Geral Extraordinária de 01/06/2018

Em Assembleia, às 18hs, os sócios da Sociedade, com sede 
e foro em São Paulo/SP, na Avenida Angélica, 2.016, con-
junto 101, Edifício Exclusive, Consolação, registrada na JU-
CESP sob o nº 35215714848 em 01/06/1999, decidem de 
comum acordo, reduzir o capital social de R$ 1.805.578,00 
para R$ 1.000,00, mediante a extinção de 1.804.578 quotas, 
por estar excessivo em relação ao objeto social. São Paulo, 
1.06.18 Fábio Ulhoa Coelho - Presidente, Mônica Andrigo 
Moreira de Ulhoa Coelho - Secretária.

Leilão de
imóveis da

Petros rende
mais de

R$ 25 milhões
A Fundação Petros de

Seguridade Social recebeu R$
25,4 milhões em propostas para
19 imóveis comerciais coloca-
dos à venda recentemente por
meio de leilão público. O resul-
tado proporcionou ganho de
cerca de 5% sobre a soma dos
lances iniciais, determinados
por laudos de empresas inde-
pendentes e que refletem uma
avaliação de mercado.

Para concretizar as vendas,
será feito um processo de ho-
mologação, que inclui análise
dos compradores, trâmites le-
gais e apreciação pelas instân-
cias deliberativas da fundação.

O resultado  do leilão sur-
preendeu o diretor de Investi-
mentos da Petros, Daniel Lima.
“Diante do cenário ainda de-
safiador em que se encontra o
mercado imobiliário, especial-
mente no Rio de Janeiro, o re-
sultado do leilão nos surpre-
endeu positivamente e nos aju-
da na tarefa de racionalização
dos planos de benefício defi-
nido e do plano de gestão ad-
ministrativa”, disse Lima.

No leilão, foram arremata-
dos seis conjuntos comerciais
do Edifício Centro Século 21,
em Curitiba; duas salas comer-
ciais do Centro Empresarial
Varig, em Brasília; nove lojas e
uma sala comercial do Rio
Office Park 4, no Rio de Janei-
ro, e uma loja do Rio Office Park
5, também no Rio. O lance mais
alto foi pelas unidades do Rio
Office Park 4, que representou
valorização de 75% sobre o
valor do lance inicial. (Agen-
cia Brasil)
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ALMAPAL S/A
CNPJ nº 12.821.486/0001-08 - NIRE nº 35.300.386.094

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas, Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.S.as o Balanço Patrimonial, as Demonstrações 

 A DIRETORIA.

ATIVO 31/12/2017 31/12/2016
Circulante  1.166.326  3.848.786

Bancos Conta Movimento  1  -

Caixa e Equivalentes de Caixa  90.792  7.471

Tributos a Recuperar  409.159  405.696
Despesas Antecipadas  35.942  29.846

Não Circulante  3.832.067  3.677.291
Realizável a Longo Prazo  3.115.855  3.072.404
Outros Créditos  83.395  249.418
Investimentos  3.032.460  2.822.986

Imobilizado  710.771  597.196

Intangível  5.441  7.690
Intangível  18.101  18.101

TOTAL  4.998.393  7.526.077

Balanço Patrimonial - R$
PASSIVO  31/12/2017  31/12/2016
Circulante 773.518  4.528.116

Não Circulante  516.352  479.337

Patrimônio Líquido  3.708.523  2.518.624
Capital Social  649.198  649.198
AFAC - Adiantamento para Aumento de Capital  350.000  350.000

TOTAL  4.998.393  7.526.077

Demonstração do Resultado do Exercício - R$ 31/12/2017 31/12/2016
Receita Bruta de Vendas  7.630.665  5.082.661
Venda de Mercadoria  1.539.804  606.500

Receita Operacional Líquida  6.805.730  4.554.771

Lucro Bruto Operacional  2.489.277  2.825.928
(-) Despesas Operacionais  (2.132.257)  (3.362.431)

Efeitos Financeiros Líquidos  (64.094)  (71.145)

Lucro Líquido Operacional  660.400  (1.124.559)

Lucro Líquido Antes da Provisão para IR  682.306  (1.088.022)
(-) Provisão para Contribuição Social  (21.164)  -
(-) Provisão para Imposto de Renda  (36.540)  -

Lucro Líquido do Exercício  624.602  (1.088.022)

Demonstração das Mutações nas Contas do Patrimônio Líquido - R$
  AFAC
  Adianta- Re- Reser- Pre-
 Capital mento para ser- va juízos Patri-
 Reali- Aumento va  de Lu- acumu- mônio
Saldo inicial zado de Capital Legal cros lados Líquido
01/01/16  649.198   350.000   9.151   2.598.298  -   3.606.646 

 (1.088.022)

31/12/16  649.198   350.000   9.151   2.598.298   (1.088.022)  2.518.624 

565.297 
Lucro do exercício  - - - 624.602  -  624.602 
Reserva legal  - - 31.230   - (31.230)  - 

31/12/17  649.198   350.000   40.381   2.668.945   -  3.708.523  

Demonstração dos Fluxos de Caixa - R$ 31/12/2017 31/12/2016
Proveniente das Operações 

Ajustes do Resultado Líquido 

Resultado Líquido Ajustado  319.159   (484.185)
I - Das Atividades Operacionais 
(Aumento) ou redução nos Ativos Operacionais  2.931.804   (550.169)

Adiantamento Diversos   656.399   (330.064)

Outros Créditos - NC  166.023   (61.989)
Aumento ou (redução) passivos operacionais  (3.649.001)  1.024.716 

Outras Obrigações - NC
Outras Obrigações - Circulante  (1.153.250)  950.222 

Caixa Líquido Gerado Atividades Operacionais  (717.197)  474.547 
II - Das Atividades de Investimentos  (15.356)  (96.104)
Investimentos - Dividendos Recebidos do Exterior  158.000   -   

Adições ao Intangível  -   (4.045)
Caixa líquido consumido atividades investimentos  (15.356)  (96.104)
III - Das Atividades de Financiamentos  496.715   47.575 

Caixa Líquido Gerado Atividades Financiamentos  496.715   47.575 
Aumento (Diminuição) nas Disponibilidades 
e Valores Equivalentes  83.321   (58.167)

(=) Variação de Caixa e Equivalentes a Caixa   83.321   (58.167)

Antonio Palacios - Presidente

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis 
1. Contexto Operacional - -
cadista de medicamento e drogas de uso humano, impressão de material 
para outros usos, fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e 
de higiene pessoal, representantes comerciais e agentes do comércio 
de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, comércio ata-
cadista de cosméticos e produtos de perfumaria, entre outras atividades. 
2. Resumo das Principais Políticas Contábeis - As principais políticas 

-
das abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente 
em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.
2.1. Base de Preparação das Demonstrações Contábeis - Como é 

alterações nas Práticas Contábeis em vigor no Brasil, sendo que as mo-

2008.
3. Disponibilidades Imediatas 31/12/2017 31/12/2016

Banco Bradesco - C/C 49.885-8 1 -
Aplicações Financeiras 83.174 -

TOTAL 90.792 7.471
4. Clientes 31/12/2017 31/12/2016

TOTAL 386.779 151.909
5. Adiantamentos Diversos 31/12/2017 31/12/2016
Adiantamentos a Funcionários 38.990 34.034

TOTAL 138.908 795.308
6. Estoques 31/12/2017 31/12/2016
Estoque Nacional - 
Estoque Exterior - 
TOTAL 104.746 2.458.566
7. Créditos a Recuperar 31/12/2017 31/12/2016
Impostos a Recuperar 409.159 405.696
TOTAL 409.159 405.696
8. Investimentos  31/12/2017 31/12/2016
Investimentos Longo Prazo 

Investimentos no Exterior 

TOTAL 3.032.460 3.339.898

ao Banco Bradesco e a investimentos no exterior de participação societária 
na Almapal Colômbia.

9. Imobilizado 31/12/2017 31/12/2016
Imobilizado 1.521.041 1.347.684

Móveis e Utensílios 33.593 33.593

Veículos Náuticos 81.826 81.826

Equipamentos Segurança 2.424 2.424
Aparelhos Telefônicos 6.094 6.094

Benfeitorias em Imóveis 12.100 12.100

(-) Depreciação (810.270) (750.488)

(-) Móveis e Utensílios (22.668) (19.628)

(-) Veículos Náuticos (81.040) (80.254)

(-) Equipamentos Segurança (2.065) (1.810)

(-) Ferramentas e Acessórios (31.636) (28.649)

Intangível 7.690 7.690
Programas de Computação 18.101 18.101

TOTAL 716.212 604.886
As taxas de depreciação levam em conta o tempo de vida útil econômicos 
dos bens calculados pelo método linear, e correspondem a 10% para móveis 
e utensílios, 20% para veículos e 4% para imóveis e 10% para instalações.
10. Instituições Financeiras 31/12/2017 31/12/2016

Juros sobre Empréstimo 12.290 6.555
TOTAL 48.119 116.702
11. Fornecedores 31/12/2016 31/12/2015

TOTAL 105.530 2.745.291
Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as opera-

ções comerciais de compra de materiais, insumos e aquisições de serviços 
necessárias às operações da empresa. As transações entre as empresas 

-
-

de contratação e das Notas Fiscais
12. Obrigações Fiscais e Sociais 31/12/2017 31/12/2016

Obrigações Fiscais 59.920 12.680
TOTAL 322.716 215.720
13. Capital Social - O Capital Social é de R$ 649.198, estando representa-
da por 649.198 ações sociais, no valor de R$ 1,00 cada uma. 
Descrição % 31/12/2016
Antônio Palácios 1 1

TOTAL 100 649.198

Mariela Monica Palacios Magalhaes - Diretora Melissa Martins Balbino - Contadora - CRC - SP 1SP241434/O-9

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1119922-19.2017.8.26.0100
A MM. Juiza de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra.
Laura de Mattos Almeida, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Manzano Assessoria
Jurídica e Mafra Assessoria Jurídica, ambas com CNPJ desconhecidos, na pessoa de
seus representantes legais, que Natalia Gabrielle de Oliveira, ajuizou uma Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, com Procedimento Comum, objetivando
seja julgada totalmente procedente a presente ação para reconhecer e declarar, ao final,
que a autora nunca manteve qualquer relação jurídica com as rés, seja a relação pessoal,
profissional, de trabalho, de colaboração, de parceria, de sociedade, de amizade, e qualquer
outra, bem como nunca enviou cartas aos aposentados; condenando-se as rés ao pagamento
de custas honorários e demais cominações. Sendo concedida a tutela de urgência,
determinando que às rés se abstenham de usar o nome da autora (Natália Gabrielle de
Oliveira) e o número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo
335.515, até o julgamento final da ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Estando
as requeridas em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, contestem, sob pena de serem consideradas revéis e presumir-
se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC),
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 §- IV). Será o presente, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.          B 07 e 08/06

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029100-
55.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II -
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a M J I da Silva Sacolão - ME, CNPJ 17.872.579/0001-85, na pessoa de seu
representante legal e a Maria Inocêncio dos Santos, CPF 621.781.725-04, que Banco
Bradesco S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$
55.836,31 (30/10/2015), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário (nº
8.957.971). Estando as executadas em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam
o crédito do exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas
mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, bem
como intimadas ficam do bloqueio efetuado sobre o valor de R$ 1.015,54, depositados no
Banco do Brasil S/A, ag. 5905-6 Poder Judiciário, presumindo-se aceitos os fatos, sendo
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Não sendo
contestada a ação, as executadas serão consideradas revéis, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS.          B 07 e 08/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0025505-
92.2002.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI -
Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea Ferraz Musa, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) TATIANA NATALE MÔNACO TEIXEIRA, na qualidade de cônjuge do
coexecutado André Gustavo Teixeira, que por este Juízo, tramita de uma ação de Execução
de Título Extrajudicial, movida por Elizabeth Russo Nogueira de Andrade move contra
Iracema Teixeira e outros. Encontrando-se a esposa do coexecutado em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, acerca da penhora que
recaiu sobre um prédio à Rua Delfina, 58 (atual nº 64) Vila Madalena, e o terreno medindo
4,05m de frente, por mais ou menos 21,50m da frente aos fundos, confrontando de ambos
os lados com Fernando Ferreira Maia e nos fundos com o lote 26, com a área aproximada
de 90,05m2, matrícula 87.986 do 10º CRI. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
02 de maio de 2018.          B 07 e 08/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0611289-97.2008.8.26.0001
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)
JOSUE PEREIRA CARRAPEIRO, CPF 235.884.549-34, que Hospital e Maternidade
Santa Joana S/A, ajuizou uma ação de cobrança com Procedimento Comum, tendo como
corré Ellen Thiemy Balsalobre Jacinto Ozono, objetivando condenar os réus ao pagamento
de R$ 1.785,48 (junho/2008), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente a
prestação de serviços médicos hospitalares prestados e não adimplidos tendo em vista o
Termo de Internação e Responsabilidade, assinado pelo requerido, onde se responsabilizou
pelo procedimento cirúrgico denominado cordocentese. 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, ocasião que será nomeado curador
especial (art. 257, III do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas
pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS.          B 07 e 08/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003449-
06.2018.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI –
Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, na forma da
Lei, etc., FAZ SABER a(o) ELSABETE DE LEMOS SANCHES, brasileira,  Solteira, RG
47.554.626-X, CPF 391.128.978-25, que por esse Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por Instituto Educacional Seminário Paulopolitano.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513,parágrafo
2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃOA por EDITAL, para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a
quantia de R$7.211,97 ( sete mil. Duzentos e onze reais e noventa e sete centavos),
devidamente atualizada e que deverá ser acrescido de  recolhimento em guia própria das
custas finais ao Estado (1% do valor da execução, observando-se  o mínimo de 5 (UFESP),
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. 7 e 8/6.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1001242-22.2015.8.26.0011.
O(A) Dr(a) . Paulo Henrique Ribeiro Garcia Luiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro
Regional de Pinheiros/SP na forma da Lei, etc., Faz Saber a Fabiano Arantes de Morais,
CPF/MF 547.546.071-04, que Fundação São Paulo, lhe ajuizou ação MONITÓRIA,
objetivando a cobrança da quantia de R$13.037,83 (fevereiro/2015) corrigida pela Tabela
Prática Para Calculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, referente as
mensalidades não pagas. Encontrando-se e réu em lugar ignorado foi deferida a citação
por edital, para que em 20 dias, a fluir após o prazo supra, contados a partir da publicação
deste edital, ofereçam embargos monitórios ou pague a importância supra, ficando ciente,
outrossim, de que neste último caso ficará isento de custas e honorários advocatícios, e
de que na hipótese de não pagamento, ou oferecimento de embargos, será iniciada a
execução, conforme previsto no Livro II, Título II e IV. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.        7 e 8/6.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO FÍSICO Nº 0020615-
95.2011.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI. Pinheiros,
comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dr. Rogério de Camargo arruda, na forma
da Lei, etc., FAZ SABER à representante do espólio de Américo Antonio de Biase , CPF
103.559.018-20, IRENE CAPELLI DE BIASE, CPF 347.134.088-24, que Fundação São
Paulo, CNPJ – 60.990.751/0001-24, ajuizou, também em face de Xanda de Biase Miranda,
ação Monitória, objetivando o recebimento de R$38.517,12 (maio/2011), referente a
mensalidades não pagas. Estando a representante do espólio em lugar incerto e não sabido,
foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, em
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor acima devidamente corrigido ou ofereça
embargos em igual prazo. Na hipótese de pronto pagamento do débito e de honorários
advocatícios, nos termos do artigo 701 do CPC, ficará isento das custas processuais. Não
sendo contestada a ação, será considerada  revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 7 e 8/6.

Edital de Intimação - Prazo 20 dias. Processo nº 0754130-58.1998.8.26.0004 (antigo
4423/98). O Dr. Sidney Tadeu Cardeal Banti, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível - Foro
Regional IV - Lapa, na forma da Lei. Faz Saber a Antônio Carvalho Brunialti, CPF
076.895.138-08 e RG. 10.990.090-SP, herdeiro de Maria José de Carvalho Brunialte, que
João Santana dos Santos, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, contra
Maria José de Carvalho Brunialte, para cobrança de R$ 6.344,86 (nov/1998), onde procedeu-
se a penhora da metade ideal pertencente a executada sobre o imóvel com área de 160,00m²,
situado de frente para a Rua Quatro, atual Rua Itaquera, no 4º Subdistrito, constituído pelo
lote 2-A, da quadra 15, Jardim Maracanã, objeto da matrícula nº 1.248 do 8º CRI/SP,
avaliado às fls. 130/154 dos autos. Estando o herdeiro supra em lugar ignorado, foi deferida
a intimação por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, habilite-se nos
autos bem como intimação para os termos da ação, da penhora e avaliação do imóvel objeto
da matricula nº 1.248 do 8º CRI da Capital, sob pena de presumirem-se aceitos os fatos,
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será
o edital, afixado e publicado na forma da lei.          B 06 e 07/06

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 17 de maio de
2018, por parte do credor CONSÓRCIO NACIONAL PANAMERICANO
LTDA. com sede na Rua Primitiva Vianco, nº 715, lote 11, Centro, na
cidade de Osasco/SP, fica INTIMADA, LUCIANA DA SILVA, brasileira,
divorciada, representante comercial, RG nº 25.241.538-3-SSP/SP, CPF
sob nº 205.364.668-31, 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$7.580,58 com os encargos
previstos em contrato de alienação fiduciária registrado sob nº 19 na
matrícula nº. 144.957, referentes à aquisição de um apartamento sob
nº 126, localizado no 12º pavimento do Edifício Everest (Edifício 1),
integrante do empreendimento Mountain Park, situado à Avenida Vila
Ema, nº 3.881, 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 da destinatária, é
feita a intimação da mesma por edital, publicado por 03 (três) dias. São
Paulo, 05 de junho de 2018. Eu, Adriana Bergamo Bianchini da Silva,
Oficial Interina, a digitei, conferi e assino.              06, 07 e 08/06/18
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RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
República Federativa do Brasil, a requerimento do BANCO BRADESCO
S/A, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou interessar
possa que, DOUGLAS EDUARDO MOREIRA, brasileiro, divorciado,
microempreendedor, RG nº 13.856.284-SSP/SP, CPF nº 087.348.168-
28, domiciliado nesta Capital, residente na Avenida Padre Arlindo Vieira,
nº 3101, apartamento nº 55, Bloco B, Jardim Vergueiro, fica intimado a
purgar a mora mediante o pagamento referente a 15 (quinze) prestações
em atraso, vencidas de 25/02/2017 a 25/04/2018, no valor de
R$78.998,63 (setenta e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e
sessenta e três centavos), e respectivos encargos atualizado na data
de hoje no valor de R$84.514,50 (oitenta e quatro mil quinhentos e
quatorze reais e cinqüenta centavos), que atualizado até 03/08/2018,
perfaz o valor de R$96.599,38 (noventa e seis mil, quinhentos e
noventa e nove reais e trinta e oito centavos), cuja planilha com os
valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo
financiamento foi concedido pelo BANCO BRADESCO S/A, para
aquisição do imóvel localizado na Rua do Boqueirão nº 305, apartamento
tipo nº 22, localizado no 2º andar do Bloco B, Edifício Massimo do
Residencial Spettacolo Jardim da Saúde, na Saúde – 21° Subdistrito,
objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia
com Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 4 na
matrícula nº 213.765. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial
de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º
andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação
deste. Fica o devedor desde já advertido de que, decorrido o prazo de
15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro,
certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento,
pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação
da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário,
BANCO BRADESCO S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97,
após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de acordo
com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 30
de maio de 2018. O Oficial.  05, 06 e 07/06/18

IMÓVEIS EM LEILÃO
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

 SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842, AP
08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, Agente Fiduciário
do SFH, venderá na forma da Lei (Decreto-lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77) no dia, hora e local abaixo
referido, o imóvel adiante descrito onde estará nominado os seus respectivos
proprietários, para pagamento da dívida hipotecária em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido. A venda a vista,
com recursos próprios, será feita mediante pagamento integral no ato do leilão,
podendo o arrematante pagar no ato, como sinal, 20% do preço da arrematação e o
saldo restante no prazo impreterível de 08 dias, sob pena de perda do sinal dado.
Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante deverá apresentar no ato da
compra a carta de habilitação do FGTS. A venda com financiamento, o arrematante
deverá apresentar no ato da compra a Carta de Crédito, que poderá ser emitida por
qualquer agência da CAIXA. As despesas relativas à comissão do leiloeiro, débitos
fiscais, condominiais,  registro, impostos e taxas correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será responsável pelas
providências de desocupação do mesmo. Os devedores ficam, desde já, cientificados
do dia, hora e local da realização do presente leilão. Em observação ao artigo 497 do
NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, ofertando
lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. O leiloeiro acha-se habilitado a
fornecer aos interessados informações pormenorizadas sobre os imóveis.
INFORMAÇÕES: (11)97334-6595 – 11-2687-1327. E-mail: sp@credmobile.com.br.

PRAÇA: SAO PAULO/SP, DATA: 07/06/2018 HORÁRIO: DAS 15:00 AS 15:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-SAO
PAULO/SP

1. Contrato: 8.0268.0032447-9 - SED: 30663/2017 - CREDOR: EMGEA -
AGENTE: PROVINCIA
DEVEDOR(ES): ROSA FELIX MONTEIRO DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR,
PROFESSORA, CPF: 067.635.238-31, RG: 13.647.514-SSP/SP Imóvel sito à: RUA
VITORIA, Nº 395, AP 810, LOCALIZADO NO 8º ANDAR DO EDIFICIO  VISCONDE,
5º SUDBISTRITO SANTA EFIGENIA - SAO PAULO/SP. Descrição: Com a área bruta
construída de 45,00m2 e a quota parte ideal no terreno de 1,170%.

São Paulo, 19/05/2018.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial

19 - 29/05 - 07/06/2018 www. jorna lod iasp . com.br

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital, devidamente autorizado pela COMPANHIA PROVÍNCIA DE
CRÉDITO IMOBILIÁRIO, por estar(em) em lugar incerto e não sabido ou
presumivelmente se ocultando, fica(m) notificado(s) o(a) Sr(a). VICENTE DOMINGOS
NETO, BRASILEIRO, CASADO NO REGIME DA COMUNHÃO DE BENS, NA VIGÊNCIA
DA LEI 6.515/77, CONFORME ESCRITURA DE PACTO ANTENUPCIAL,
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, CPF: 791.355.798-20 e seu cônjuge MARIA
ESTHER RODRIGUEZ DOMINGOS, BRASILEIRA, DO LAR, e MANUEL EDUARDO
RODRIGUEZ CARBALLEDA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, CPF: 055.769.758-
12  de que o 1º Público Leilão e 2º Público Leilão do imóvel sito à: ALAMEDA
SUBTENENTE FRANCISCO HIERRO, Nº 360, APARTAMENTO Nº 52, LOCALIZADO
NO 5º ANDAR, DO BLOCO  A, DO CONDOMÍNIO MANSÃO DE VERONA, NO 36º
SUBDISTRITO VILA MARIA - SÃO PAULO/SP. Serão realizados nos seguintes dias e
horários: 1º Leilão: Dia: 08/06/2018 DAS 10:00 AS 10:15h, no(a) RUA ESTADOS
UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887, SÃO PAULO/SP e o 2º
Leilão: Dia: 28/06/2018 DAS 10:00 AS 10:15h, no mesmo local de realização do
primeiro leilão, na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 de 21.11.66) e Regulamentação
Complementar, para pagamento da dívida hipotecária em favor do(a) EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, por se acharem vencidas e não pagas as obrigações
pecuniárias referentes ao financiamento imobiliário contrato nº 1026841055822, relativo
ao imóvel acima descrito, e cuja hipoteca encontra-se inscrita no 17º Registro Geral de
Imóveis de SÃO PAULO/SP, sob nº 30.019. O Segundo público leilão ocorrerá somente
na hipótese de não haver licitante no Primeiro Leilão.

São Paulo, 06 de Junho de 2018
HELIO JOSE ABDOU

Leiloeiro Público Oficial
Avenida Calim Eid, nº 2842, AP 08, Vila Ré, São Paulo/SP.

Fones: 11-97334-6595 – 11-2687-1327.

06, 07 e 08/06/2018
 SED: 30669/2018

Edital de citação. Prazo 20 dias. Proc. 1063353-03.2014.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho,
Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Capital /SP, na forma da lei, faz saber à BKM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA. ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.518.954/0001- 00 que SERVIÇO
SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO lhe
ajuizou uma AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA, objetivando que seja JULGADA INTEGRALMENTE
PROCEDENTE para condenar a Ré ao pagamento da quantia de R$ 42.300,00 (quarenta e dois mil quinhentos
e trezentos reais), equivalente às despesas relativas às supracitadas Ações Reclamatórias Trabalhistas,
atualizada e acrescida dos juros legais contados das datas dos efetivos desembolsos, além da consequente
condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, foi deferida
a citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada
a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, fixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, 29/05/18. 07 e 08/06

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1012541-03.2014.8.26.0020 Classe: Assunto: Consignação Em
Pagamento - Pagamento em Consignação Requerente: INSTITUTO PRESIDENTE DE ASSISTENCIA
SOCIAL E A SAÚDE Requerido: EBY COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. - EPP EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012541-03.2014.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Teresa Cristina Castrucci
Tambasco Antunes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EBY COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. - EPP,
CNPJ 11.437.345/0001-23, Rua Miguel Feijo, 28, Jordanopolis, CEP 09892-030, São Bernardo do Campo -
SP, que lhe foi proposta uma ação de Consignação Em Pagamento por parte de INSTITUTO PRESIDENTE
DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SAÚDE, alegando em síntese: objetivando a quitação de R$ 516,81 (depositada
nos autos) e declarando-se plenamente quitada a dívida consubstanciada no Protesto realizado perante o 9º
Tabelião de Protestos de Letras e Títulos da Comarca de São Paulo, anotado no Livro 4603- G, Folha 131,
Número 364-0, no valor de R$ 300,30, Duplicata de Venda Mercantil por Indicação, sendo confirmada em
definitivo a eventual liminar concedida para fins definitivos. Estando a ré em lugar ignorado, expedese edital,
para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, levante o referido depósito ou ofereça resposta, sob pena de
presumirem-se verdadeiro os fatos. 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 maio de 2018. 07 e 08/06

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1001250-37.2017.8.26.0008 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Propriedade Fiduciária Exeqüente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A Executado: Filipe Gonçalves Ribeiro dos Santos EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 1001250-37.2017.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Cláudio Pereira França, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a FILIPE GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS, RG 401828505, CPF 407.081.258-08, que AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando a quantia de R$ 17.704,40, débito ref.contrato de financiamento nº 20023003427. Estando o
executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou
reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 08 de maio de 2018. 07 e 08/06

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1022213-84.2017.8.26.0002 Classe: Assunto: Monitória -
Prestação de Serviços Requerente: Hospital e Maternidade Presidente Requerido: Paulete Kristina Bugarin
Ferreira e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022213-84.2017.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
Alexandre Batista Alves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULETE KRISTINA BUGARIN FERREIRA,
RG 560549167, CPF 063.096.394-04 e MANOEL TENÓRIO BUGARIN, RG. 118044 que lhe foi proposta uma
ação de Monitória por parte de Hospital e Maternidade Presidente, para cobrança da quantia de R$ 20.280,91,
referente ao serviço de atendimento médico hospitalar prestado pela requerente. 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, prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da quantia especificada acima,
devidamente atualizada, bem como dos honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não havendo resposta, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de abril
de 2018. 07 e 08/06

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1097869-78.2016.8.26.0100. O Dr. Renato Acacio de Azevedo
Borsanelli, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a BAPTISTA & BARBOZA LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS S. S. LTDA (CNPJ: 04.662.845/0001-01) e CARLOS ROBERTO BARBOSA (RG sob
o n.º 638.510 PR e CPF/MF sob o n.º 609.866.978-34) que LOCATEC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA lhe
ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 374.689,32. Estando os executados
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou
reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas
e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será
o presente, afixado e publicado. São Paulo 07 e 08/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006263-49.2017.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina
Bertholazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao PAULO HENRIQUE MARTINS LEVI, CPF 648.372.465-
91 que o HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, ajuizoulhe Ação de Conhecimento, julgada procedente,
encontrando-se o processo na fase de Cumprimento de Sentença. Estando o executado em lugar ignorado
e incerto, foi deferida a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
efetue o pagamento do débito no valor de R$ 87.124,40, devidamente atualizado, sob pena do débito ser
acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado de 10%. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do CPC, transcorrido o prazo supra sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
presente edital por extrato publicado na forma da lei. NADA MAIS. 06 e 07/06

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0164459-98.2009.8.26.0100 (USUC 625) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 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) Benedito Siqueira Penteado, Izabel de Oliveira Penteado, Marcelo Correa,
Lourice Lyra Correa, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges,
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Abrão Pereira Lyra e Aparecida José da Silva Lyra,
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Padre
Orlando Garcia da Silveira, nº 243 Vila Penteado 40º Subdistrito Brasilândia - São Paulo SP, com área de
189,73 m², contribuinte nº 107.403.0018-1, 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. 06 e 07/06

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0025923-05.2012.8.26.0100 (USUC 624) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 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) Banco Nacional S/A, Dirce Noronha, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Waldemar
Rosolia e Mirtes de Oliveira Rosolia, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio
sobre as unidades autônomas do Edifício Roger Zmekhol, localizadas na Rua Tabatinguera, nºs 140 e 156
2º Subdistrito Liberdade - São Paulo - SP consistentes nos conjuntos comerciais nºs 1.209 e 1210 situados
no 12º andar, ambos contendo a área total de 45,38 m², sendo 32,65 m² de área privativa e 12,73 m² de área
comum, e que o nº 1209 tem 0,140% e o de nº 1210 tem 1,140% da fração ideal do terreno; bem como duas
vagas indeterminadas para a guarda de carro de passeio em um dos subsolos, com 1/348 ávos da garagem
que tem a área total de 10.537,44 m² e a fração ideal de 24,36% do terreno do condomínio; contribuintes nºs
005.076.1895-5 e 005.076.1896-3, 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. São Paulo, 20 de março de 2018. 06 e 07/06

Edital de Leilão Eletrônico Único de Bem(ns) Imóvel(eis) e para Intimação
do(s) executado(s) Danilo Augusto Bertolini , Sonia Verginia de Oliveira
Coelho Bertolini, Banco Bradesco S/A, na(s) pessoa(s) de seu(s)
representante(s) legal(ais), Almir Sabino da Silva, Condomínio Edifício
Palazzo Pitti, na pessoa de seu(a) Sindico(a), de Prefeitura do Município de

Sao Paulo/SP, o(s) respectivo(s) eventual(ais) novo(s) cônjuge(s) da(s) pessoa(s) física(s) citada(s), além
do(s) eventual(ais) atual(ais) ocupante(s) do(s) imóvel(eis), expedido nos autos da Execução Hipotecária do
Sistema Financeiro da Habitação promovida por Banco Bradesco S/A , processo nº 0133778-24.2004.8.26.0100.
A Dra. Laura de Mattos Almeida, MM Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de
São Paulo, na forma da lei, faz saber que em www.casareisleiloesonline.com.br levará a hastas públicas
o bem abaixo. O Leilão Eletrônico Único terá início dia 15 (quinze) de Junho de 2018, 11:00:00 horas e
término dia 9 (nove) de Julho de 2018, 11:00:00 horas. O Bem será ofertado “ ad corpus” e em lote único
(art. 893 do CPC/2015) e, nos termos do art. 6º da Lei 5.741/71, não será entregue por valor inferior ao Saldo
Devedor Hipotecário Executado Atualizado de R$ 330.260,26 para dezembro de 2017. O pagamento da
arrematação poderá ser realizado à vista ou parcelado em até 30 (trinta) vezes, com pelo menos 25% (vinte
e cinco por cento) do valor da oferta à vista, nos moldes art. 895 do CPC/2015. A comissão do sistema gestor
é de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação e corre por conta do arrematante, no ato da aquisição.
Dos autos não se verifica recurso pendente de julgamento. Há penhora no rosto dos autos oriunda da Reclamação
Trabalhista nº 00368006320065020316 da 06ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP e em favor de Almir Sabino
da Silva. Correrão por conta do arrematante todas as providências e despesas necessárias para a transmissão
da propriedade e posse do imóvel, inclusive o pagamento de ITBI, laudêmio, aforamento, tarifas, emolumentos,
registros e averbações cartorárias, extração de certidões e demais documentos. Lote Único: 01 (um)
Apartamento nº 102, localizado no 10º andar do Edifício Palazzo Pitti, situado na rua Diana nº 531, no 19º
Subdistrito Perdizes, contendo a área útil de 102,308m², área comum de garagem de 41,184m², correspondente
ao direito de uso de duas vagas indeterminadas para automóveis de passeio, sujeitas a manobrista, a área
comum de 45,457m², e a área total de 189,021m², correspondendo-lhe no terreno do condomínio uma fração
ideal de 1,7364%.. Matrícula nº 76.889 do 2ª CRI/SP. Inscrição Municipalidade:  022.059.0370-5. Da Matrícula
consta que o domínio e propriedade foram havidos por Danilo Augusto Bertolini e Sonia Verginia de Oliveira
Coelho Bertolini, enquanto casados pelo regime da comunhão parcial de bens na vigência da lei 6515/77 (R.
03); hipoteca em favor de Banco Bradesco S/A (R. 04); penhora executada (R. 05).. Os executados exercem
a posse do bem.. Conforme pesquisa feita em 02 de abril de 2018, sobre o imóvel não pesam débitos de IPTU
inscrito na dívida ativa. Havia então por vencer R$ 3.173,31 relativos ao exercício atual de 2018.. E para que
produza seus efeitos de direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, de de
20 . Eu, , Escrevente, digitei. Eu, , Escrivã (o) Diretor(a), subscrevi.  Laura de Mattos Almeida Juiz(a) de
Direito. 07 e 08/06

OITAVA VARA CIVEL DO FORO REGIONAL I- SANTANA. OITAVO OFÍCIO CIVEL DO FORO REGIONAL I- SANTANA.  EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0030124-12.2013.8.26.0001. A MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Drª. Simone de Figueiredo Rocha Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RECIERE
PINHEIRO LEITÃO, CPF 287.062.558-84, e E R PINHEIRO BICICLETAS ME., CNPJ 09.259.563/0001-73, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, objetivando o pagamento da quantia de R$
51.245,71 (dez/2013), referente ao Instrumento Particular de Contrato de Financiamento (Capital de Giro) Taxa Prefixada nº
2615875. Encontrando-se os réus em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, paguem
o débito atualizado até o efetivo pagamento, acrescido de juros e demais cominações contratuais, quando então a verba honoraria
poderá ser reduzida pela metade, ou em 15 dias embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito
de 30 % do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra. Não sendo contestada a ação, os réus serão
considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de abril de 2018.                                07 e 08 / 06 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1006221-93.2016.8.26.0010. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito. Exeqüente: Banco Bradesco S/A. Executado: Eric Bergamo Machado e
outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006221-93.2016.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De
Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos executados: ERIC BERGAMO MACHADO, CPF 173.173.568-59,
Brasileiro, Casado, EMPRESARIO e CARLA GISELE SILVA DOS SANTOS FERREIRA MACHADO, Brasileiro, Casada,
CPF 273.859.478-67, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco
Bradesco S/A, alegando em síntese: ser credor da quantia R$ 152.320,74, decorrente de uma Cédula de Crédito
Bancário Empréstimo Pessoal nº 306457145, emitida em 13/06/2016. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para em três dias, pagarem o débito,que fluirá automaticamente
do prazo do edital, sob pena de serem penhorados livremente tantos bens quantos bastem para a garantia da
execução (arts.829 e 830 do CPC). No caso de integral pagamento no prazo declinado, o valor dos honorários
advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, §1º, do Código de Processo Civil). Os embargos à execução,
distribuídos por dependência e instruídos com cópia das peças processuais relevantes, serão oferecidos no prazo de
15 dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do Código de Processo Civil (art. 915 do Código de Processo
Civil). Alternativamente, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovado o depósito
de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, os executados poderão requerer
que lhes seja permitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de
1% ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de maio de 2018.        07 e 08 / 06 / 2018


