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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 Leiloei-
ro 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 da porcentagem estipulada no edital, 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 possibilidade 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 Na-
cional, 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.

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PIRACICABA/SP – 3º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóveis e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) JANAINA APARECIDA ARAÚJO DE MELLO ME., (CNPJ nº 11.734.515/0001-31), JULIANA APARECIDA ARAUJO DO AMARAL, (CPF 
nº 168.034.068-90), e seu cônjuge, se casada for e JANAINA APARECIDA ARAUJO DO AMARAL, (CPF nº 284.737.198-24), casada com LAÉRCIO APARECIDO DE MELLO, (CPF n.º 049.635.858-80), e Terceiros interessados,  expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDI-
CIAL– Processo nº 0006282-45.2012.8.26.0451 (451.01.2012.006282) – Ajuizada por BANCO BRADESCO S/A (CNPJ 60.746.948/0001-12). A Dra. Lourenço Carmelo Torres, Juíza de Direito da 3ª 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 04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 06/02/2019 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 06/02/2019 às 14:01h, e com término no dia 
26/02/2019 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): A NUA-PROPRIEDADE DO TERRENO COM FRENTE PARA A RUA GUILHERME HOEPPENER, Nº 435, COMPREENDENDO PARTE DO LOTE 24, DA QUADRA V, DO LOTEAMENTO DENOMINADO “JARDIM CAXAMBU”, DO MUNICÍPIO, COMARCA E 2ª, 
CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DE PIRACICABA/SP, TERRENO com frente para a Rua Guilherme Hoeppner, medindo cinco metros de frente, com igual medida nos fundos, por vinte e cinco metros, da frente aos fundos, de ambos os lados - 5,00x 25,00m - com área de 125,00m², confrontando do 
lado esquerdo de quem da rua olha para o terreno, com o imóvel matriculado sob n.º 86.748; do lado direito com o lote 25 (M-3.845), e , nos fundos, com parte do lote 08 ( M-78.813); localizado à 82,00 metros da Rua José Vicente Pedreira, na quadra formada pelas Ruas Guilherme Hoeppner, José Vicente 
Pedreira, José Elias de Moraes e Paulo Bruhns. Consta na Av.03 de 27/10/2010 da matrícula do imóvel n.º 86.749 do 2º O� cial de Registro de Imóveis de Piracicaba, SP, a EDIFICAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 83,66 M² M2, no qual recebeu o n. º 429 da Rua 
Guilherme Hoeppner. Consta na Av.04 o Imóvel Matriculado acha-se cadastrado no setor 23, quadra 0029, lote 0300, sub lote 0000 e no CPD nº 1553771, assim descrito na Matrícula nº 86.749 do 2º CRI de Piracicaba/SP. LOCALIZAÇÃO: Rua Guilherme Hoeppener, n.º 435, Bairro Jardim Caxambu, 
Piracicaba/SP, CEP N.º DE INSCRIÇÃO CADASTRAL: 1553771 (Av.4 de 27/10/2010 da referida matrícula do imóvel). CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: (Fls. 217/234): Tratar-se de um imóvel residencial contendo abrigo para dois carros, sala, copa/cozinha, dois banheiros e dois quartos sendo 
um apartamento. O prédio tem construção em alvenaria, laje pré-moldada, telhado com telhas cerâmicas sobre madeiramento, piso cerâmico em toda a casa, e revestimento com azulejos nas paredes da cozinha e do banheiro até a altura do teto. O acabamento é de padrão bom, com caixilhos de ferro com 
pintura em esmalte, verniz nas portas e látex nas paredes. O prédio tem 09 (nove) anos de construção e apresenta bom estado de conservação conforme se pode observar através das fotogra� as ilustrativas anexadas ao LAUDO que demonstram as características construtivas e de acabamento do prédio. 
Segundo levantamento efetuado por ocasião desta Perícia, constatou-se que o prédio tem 92,75m² de área construída. LOCALIZAÇÃO: Rua Guilherme Hoeppener, n.º 435, Jardim Caxambu, Piracicaba, SP, CEP: 13425-060. DEPOSITÁRIA FIEL: Janaína Aparecida Araújo de Mello, CPF nº 284.737.198-24. 
(� s. 55). AVALIAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO IMÓVEL: R$ 271.393,00 (Duzentos e setenta e um mil e trezentos noventa e três reais), atualizado pela tabela prática do TJSP em (maio/2018). ÔNUS: Consta PENHORA da fração ideal de 12,50% da nua-propriedade do bem referente ao processo em 
epígrafe às � s. 74, devidamente averbada no item Av-6 de 10/12/2014 da Matrícula nº 86.749 do 2º O� cial de Registro de Imóveis de Piracicaba/SP. Consta no item R-2 de 25/09/2008 da referida matrícula, USUFRUTO em favor de IVONE ROSADA, CPF/MF n.º 864.384.028-72. Consta no item Av-8 de 
16/09/2015 da referida Matrícula, bem como às � s. 323 do processo em epígrafe, a PENHORA sobre parte ideal 25% da nua-propriedade do imóvel, extraída nos autos do Processo nº 0001410-49.2012.5.15.0093, em trâmite na 6ª Vara do Trabalho de Campinas/SP, onde são partes: GUILHERME CELOTTO 
DE SOUZA, CPF/MF n.º 382.408.768-54 em face de QUATRO IRMÃS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA ME, CNPJ/MF n.º 07.578.813/0001-02 e outras. Consta no item Av-9 de 22/12/2015 da referida matrícula PENHORA sobre parte ideal 25% da nua-propriedade extraída nos autos do Processo 
nº 0000588-89.2012.5.15.0051, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Piracicaba/SP, onde são partes MARCELA SPOLIDORIO em face de JANAÍNA APARECIDA ARAÚJO DE MELLO, CPF/MF n.º 284.737.198-24. Consta no sítio eletrônico da Prefeitura do Município de Piracicaba débito de IPTU 
no valor de R$271,45 (duzentos e setenta e um real e quarenta e cinco centavos), em 06/04/2018. Em consulta do Portal Eletrônico da Prefeitura Municipal de Piracicaba, em 06/04/2018 constaram DÉBITOS DE IPTU no valor de R$ 271,45 (Duzentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos). 
Demais informações de que sobre o bem recaiam outros ônus, recursos ou causas pendentes deverão ser consultadas nos autos pelo interessado. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado veri� car suas condições antes das datas 
designadas para o leilão, bem como dívidas pendentes sobre o bem e não descritas neste edital (arts. 9º Provimento 1625/2009 - CSM/TJSP e 18º da Resolução 236/2016 - CNJ). Os débitos da arrematação correrão por conta do arrematante, inclusive todas as despesas decorrentes da retirada do(s) bem(ns), 
impostos, taxas, emolumentos, seguros, embalagens, transporte, frete, carregamento e descarregamento, são de conta e responsabilidade exclusiva do arrematante (art. 24º prov. 1625/2009 e 29º da Resolução 236/2016). DEPOSITÁRIO: ANDRE LUIZ CARDOSO VIEIRA - (CPF 174.082.468-78).As fotos 
e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ATIBAIA/SP Edital de 1º e 2º Leilão de bem imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) A T S INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA (CNPJ 74.272.907/0001-46), NELSON FRANCISCO CAETANO (CPF 
459.206.008-82) e seu cônjuge, se casado for, e AGUINALDO TADEU DA SILVA (CPF 119.734.688-08) e sua mulher MARIA APARECIDA CAETANO (CPF 172.784.598-69), o terceiro interessado SOCIEDADE EDUCACIONAL TATIBENSE LTDA, expedido nos autos da Execução de Título Extraju-
dicial, nº 0002260-86.2012.8.26.0048 – Ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ 60.701.190/0001-04). O Dr. Marcelo Octaviano Diniz Junqueira, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Atibaia/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regula-
mentado 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 04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 06/02/2019 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 06/02/201 às 14:01h, e com término no dia 26/02/2019 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 80% 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). LOTE 1: Imóvel Comercial com 753,62m² 
de Terreno e 652,77m² de área construída, composto pelos lotes 1, 2 e 3 da quadra E do loteamento denominado Vila Real, assim descritos: A) Matrícula 30.368 do CRI da Comarca de Itatiba/SP: Um terreno na Rua Benedito Piovani, constituído pelo Lote 01 da quadra E, no loteamento denominado Vila 
Real, situado no Bairro da Ponte, perímetro urbano da cidade e comarca de Itatiba/SP, com área de 253,62m² medindo 1,84m em reta para a referida rua e 14,14m em curva para a con� uência desta com a Continuação da Rua João Franco de Camargo; 16,00m do lado direito confrontando com a continu-
ação da Rua João Franco de Camargo; 25,00m do lado esquerdo confrontando com o lote 02 Q E; 10,84m nos fundos confrontando com a Gleba B de Antonio Leardini. Contribuinte: 23453.32.64.00438.0.0010.0000 (Conf. Av.2 – da referida matrícula. ÔNUS: Consta da referida matrícula, R.07 Hipoteca 
Exequenda; Av.8 – Existência da Ação de Execução em favor do HSBC Bank Brasil S/A – Banco múltiplo ( Proc. Nº 1002774.65.2013.8.26.0281 – 1ª VC de Itatiba//SP; AV.9 PENHORA em favor do Banco do Brasil S/A (Nº de ordem 358/12 – 2ª VC de Itatiba/SP; Av.10 Existência de Ação de Execução em 
favor de Itaú Unibanco S/A (ora exequente) (proc. Nº 1002703.63.2013.8.26.0281 – 2VC de Itatiba/SP); Av.11 e Av.12 Indisponibilidade de bens; Av.13 – Bloqueio do imóvel em favor de Itaú Unibanco S/A (ora exequente) (proc. Nº 1002703-63.2013.8.26.0281 -424/2012, 2ª VC de Itatiba/SP); Av.14 Foi de-
terminado o bloqueio da referida matrícula na presente ação. B) Matrícula 30.369 do CRI da Comarca de Itatiba/SP: Um terreno na Rua Benedicto Piovani, constituído pelo Lote 2 da quadra E, no loteamento denominado Vila Real, situado no bairro da ponte, perímetro urbano da cidade e comarca de 
Itatiba/SP, com área de 250,00m², medindo 10,00m de frente para a referida rua; 25,00m do lado direito confrontando com o lote 1 Q E; 25,00m do lado esquerdo confrontando com o lote 3 Q E; 10,00m nos fundos confrontando como Gleba B de Antonio Leradini. Contribuinte: 23453.32.64.00438.0.0009.00000 
(Av.2). ÔNUS: Consta na referida matrícula: R.09 Hipoteca Exequenda; Av.10 – Existência da Ação de Execução em favor do HSBC Bank Brasil S/A – Banco múltiplo ( Proc. Nº 1002774.65.2013.8.26.0281 – 1ª VC de Itatiba//SP; AV.11 PENHORA em favor do Banco do Brasil S/A (Nº de ordem 358/12 – 2ª 
VC de Itatiba/SP; Av.12 ARRESTO em favor do Itaú Unibanco S/A; Av.13 Existência de Ação de Execução em favor de Itaú Unibanco S/A (ora exequente) (proc. Nº 1002703.63.2013.8.26.0281 – 2VC de Itatiba/SP); Av.14 e Av.15 Indisponibilidade de bens; Av.16 – Bloqueio do imóvel em favor de Itaú 
Unibanco S/A (ora exequente) (proc. Nº 1002703-63.2013.8.26.0281 -424/2012, 2ª VC de Itatiba/SP); Av.17 Foi determinado o bloqueio da referida matrícula na presente ação. C) Matrícula 30.370 do CRI da Comarca de Itatiba/SP: Um terreno na Rua Benedicto Piovani, constituído pelo Lote 3 da quadra 
E, no loteamento denominado Vila Real, situado no bairro da ponte, perímetro urbano da cidade e comarca de Itatiba/SP, com área de 250,00m², medindo 10,00m de frente para a referida rua; 25,00m do lado direito confrontando com o lote 2 Q E; 25,00m do lado esquerdo confrontando com o lote 4 Q E; 
10,00m nos fundos confrontando como Gleba B de Antonio Leradini. Contribuinte: 23453.32.64.00438.0.0008.00000 – controle 2752 e 23453.32.56..00438.0014.00000, controle 2715 (Av.2). ÔNUS: Consta na referida matrícula: Av.4 Existência da Ação de Execução em favor do HSBC Bank Brasil S/A – 
Banco múltiplo ( Proc. Nº 1002774.65.2013.8.26.0281 – 1ª VC de Itatiba//SP; AV.5 PENHORA em favor do Banco do Brasil S/A (Nº de ordem 358/12 – 2ª VC de Itatiba/SP; Av.06 ARRESTO em favor do Itaú Unibanco S/A; Av.7 Existência de Ação de Execução em favor de Itaú Unibanco S/A (ora exequen-
te) (proc. Nº 1002703.63.2013.8.26.0281 – 2VC de Itatiba/SP); Av.8 e Av.9 Indisponibilidade de bens; Av.10 – Bloqueio do imóvel em favor de Itaú Unibanco S/A (ora exequente) (proc. Nº 1002703-63.2013.8.26.0281 - 424/2012, 2ª VC de Itatiba/SP); Av.11 Foi determinado o bloqueio da referida matrícula 
na presente ação. Conforme Laudo de Avaliação, recai sobre o imóvel objeto da matrícula nº 30368, do C.R.I. local (lote 01, quadra “E), CONSTA DÉBITO de IPTU da ordem de R$ 2.817,67. Sobre o imóvel objeto da matrícula nº 30369, do C.R.I. local (lote 02, quadra “E”), CONSTA DÉBITO de IPTU da 
ordem de R$ 2.967,27. Sobre o imóvel objeto da matrícula nº 30370, do C.R.I. local (lote 03, quadra “E), CONSTA DÉBITO de IPTU da ordem de R$ 1.307,79. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 985.000,00 (novecentos e oitenta e cinco mil reais) em novembro/2015, que deverá ser atualizado até a data do leilão. 
LOTE 2: Matrícula 020.167 do 1º Cartório de Registro de Imóveis Itatiba/SP: Unidade autônoma na Alameda das Sucupiras, sob nº 07 da quadra 6, do condomínio Ville de Chamdnix, no bairro Bela Vista, município desta cidade e comarca de Itatiba, medindo 30,00m, de frente para a referida Alameda; de 
quem da referida Alameda olha para o terreno, possue 50,00m da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando do lado direito com o lote 8, do esquerdo com o lote 6; e nos fundos mede 30,00m, em divisa com o lote 22, todos da mesma quadra, encerrando a área de 1.500,00m², e mais uma parte 
ideal de área comum e das benfeitorias, e 804,75m² de área do condomínio (área comum), que somada à área do lote, perfaz uma área de 2.304,78m², e que corresponde a 0,175574% do loteamento, e tanto ela como o lote somente poderão ser alienados conjuntamente. (Contribuinte 23453-11-23-01188-
0-0860-00000). Laudo de Avaliação: Sobre o terreno existe edi� cada uma Casa com área de 327,94m². ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: R.8 Hipoteca em favor do Banco Itaú S/A; Av.9 Existência de Ação – Processo 1002774-65.2013.8.26.0281 – 1ª Vara Cível de Itatiba/SP; Av.10 Penhora – Proces-
so 358/12 – 2ª Vara Cível de Itatiba/SP; Av.11 Arresto referente a presente demanda; Av.12 Premonitória – Processo 1002703- 63.2013.8.26.0281 – 2ª Vara Cível de Itatiba/SP; Av.13 Indisponibilidade de Bens; Av.14 Bloqueio – processo 1002703-63.2013.8.26.0281 – 2ª Vara Cível de Itatiba/SP; Av.15 Bloqueio 
– processo 1000585-17.2013.8.26.281 – 2ª Vara Cível de Itatiba/SP. AVALIAÇÃO: R$ 840.000,00 (Oitocentos e quarenta mil reais) em novembro/2015, que deverá ser atualizado até a data do leilão. DEPOSITÁRIO: PRIMO DA SILVA. DEBITO DA AÇÃO: R$ 1.320.471,14 até agosto de 2017. As fotos e a 
descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

  CONTINUA...

7ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL/SP – 7º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) POSTO 15 LAVABEM LTDA, RUBENS APROVIAN (CNPJ 58.767.294/0001-61), LAUDELINA PEREIRA APOVIAN, e demais interessados, expedido nos 
autos da ação de Execução de Título Extrajudicial – Espécies de Títulos de Crédito – Proc. 0114532-08.2005.8.26.0100 (583.00.2005.114532) – Ajuizada por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ 34.274.233/0001-02). O(A) Dr(a). Sang Duk Kim, Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível Do Foro Central/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 04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 06/02/2019 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 06/02/2019 às 14:01h, e com término no dia 26/02/2019 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 5.385 do 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP: Um terreno à Rua Professor Luiz Oliani, antiga Rua Aracitaba, constituído pelo lote 4 da quadra 22 do Jardim Leonor, no 13º subdistrito, Butantã, 
distante 56,00m do ponto (lote 2 da mesma quadra) onde começa a curva da esquina das Ruas professor Luiz Oliani e Rua F-três, onde mede 20,00m de frente, por 40,00m da frente aos fundos de ambos os lados e 18,50m nos fundos, com a área de 765,00m² confrontando do lado direito com o lote 3, do 
lado esquerdo com o lote 5 e nos fundos, atualmente com o Espaço Livre Sistema de Recreio, que faz frente para a Rua Antonio Batista Pereira, antiga Rua Dois. Localização: Rua Professor Luiz Oliani, nº 176, Jardim Guedala, subdistrito Morumbi. AVALIAÇÃO: R$ 1.425.000,00 (Um milhão, quatrocentos e 
vinte e cinco mil reais) em novembro de 2016, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: R.7 Arresto – Processo 583.00.2005.115310-5 – 1607/2005 – 17ª Vara Cível da Capital/SP; R.8 Arresto – Processo 583.00.2005.115313-3 – 1740/2005 – 19ª Vara Cível da Capital/SP; 
R.9 Arresto – Processo 583.00.2006.173453-8 – 1044/2006 – 1ª Vara Cível da Capital/SP; R.10 Arresto – Processo 583.00.2006.150738-9 – 752/2006 – 33ª Vara Cível da Capital/SP; R.11 e Av.18 Penhora – Processo 583.00.2006.142688-7 – 1607/2005 – 19ª Vara Cível da Capital/SP; R.12 Penhora – Processo 
583.00.2006.220080-1 - 9ª Vara Cível da Capital/SP; Av.13 Penhora – Processo 583.00.2005.112480-9 – 1704/2005 – 16ª Vara Cível da Capital/SP; Av.14 Penhora – Processo 05.108.831-8 – 5ª Vara Cível da Capital/SP; Av.15 Penhora – Processo 583.00.2005.112479-0 – 19ª Vara Cível da Capital/SP; Av.16 
Penhora – Processo 583.00.2004.082010-4 – 9ª Vara Cível da Capital/SP; Av.17 Penhora – Processo 583.00.2005.106000-7 – 26ª Vara Cível da Capital/SP; Av.19 Penhora – Processo 583.00.2005.115314-5 – 24ª Vara Cível da Capital/SP; Av.20 Arresto – Processo 583.00.2005.114532-1 – 7ª Vara Cível da Capital/
SP; Av.21 Penhora – Processo 583.00.2006.151557-0 – 5ª Vara Cível da Capital/SP; Av.22 Penhora – Processo 583.00.2006.150737-6 – 5ª Vara Cível da Capital/SP; Av.23 Arresto – Processo 583.00.2006.150740-0 – 28ª Vara Cível da Capital/SP; Av.24 Penhora – Processo 583.00.2006.183262-6 – 18ª Vara Cível 
da Capital/SP; Av.25 Penhora – Processo 583.00.2005.114532-1 – 7ª Vara Cível da Capital/SP; DEPOSITÁRIO: Executado. 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 DA COMARCA DE ATIBAIA – 2º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) VALÉRIO PAOLI (CPF 051.877.948-33), e demais interessados, expedido nos autos da ação PROCEDIMENTO COMUM - EXTINÇÃO DE CON-
DOMINIO – Proc. 0001780-16.2009.8.26.0048 (048.01.2009.001780) – Ajuizada por ZORAIDE MENDES TORRES (CPF 138.099.778-02). A Dra. Adriana da Silva Frias Pereira, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Atibaia/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 / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões 
on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 06/02/2019 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 06/02/2019 às 14:01h, 
e com término no dia 26/02/2019 às 14:00hs, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descri-
to(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula nº 50.284 do CRI de Atibaia/SP: Um PRÉDIO RESIDENCIAL, localizado na Rua do Tesouro, 290, Jardim Imperial, Bairro Caetetuba, Atibaia/SP, lote 30 da quadra 15, com área de 250,00me, medindo 10,00m de frente para a referida rua do Tesouro, 
10,00m nos fundos, onde confronta com o lote nº 31, por 25,00m de ambos os lados, da frente aos fundos, confrontando do lado direito, visto da rua com lote 29 e do lado esquerdo com a viela nº 10. Contribuinte nº 10.015.022.00.026257. AVALIAÇÃO: 260.501,90 - (duzentos e sessenta mil, quinhentos e 
um reais e noventa centavos), devidamente atualizado pela tabela prática do TJSP em novembro/2018.  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 / www.leiloesgold.com.br.
10ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL – 10º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) MÁRCIA FERNANDES FREIRE (CPF 189.130.676-68) e s/mr. JOÃO PAULO FREIRE FILHO (CPF 630.655.768-72) e CAROLINE FERNANDES FREIRE 
(CPF 385.338.038-77), e demais interessados, expedido nos autos da ação de Procedimento Sumário – Despesas Condominiais – Proc. 0179773-50.2010.8.26.0100 (583.00.2010.179773) – Ajuizada por CONDOMÍNIO E EDIFÍCIO SAINT THOMAS RESIDENCE SERVICE (CNPJ 54.604.756/0001-79) 
O Dr. Alexandre Bucci, Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Foro Central/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 04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 06/02/2019 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 06/02/2019 às 14:01h, e com término no dia 26/02/2019 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: A nua-proprietária do Imóvel: Unidade autônoma, resultado da uni� cação dos apartamentos nº 85 (matrícula 94.351) e 86 (matrícula 94.352), 
assim descrita em suas respectivas matrículas: MATRÍCULA 94.351 do 4º CRI de São Paulo: Apartamento nº 85, localizado no 8º pavimento-tipo do Ed� fício St. � omas Residence Service, sito À Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 1360, no 28º Subdistrito – jardim Paulista, contendo a área privativa 
de 38,55m², a área comum de 21,92m², a área total de 60,47m², e a fração ideal de terreno de 0,516,482%. Contribuinte 014.068.0486-1. MATRÍCULA 94.352 do 4º CRI de São Paulo:  Apartamento nº 86, localizado no 8º pavimento-tipo do Ed� fício St. � omas Residence Service, sito À Alameda Joaquim 
Eugênio de Lima, nº 1360, no 28º Subdistrito – jardim Paulista, contendo a área privativa de 43,65m², a área comum de 24,82m², a área total de 68,47m², e a fração ideal de terreno de 0,563.255%. Contribuinte 014.068.0487-8. A unidade uni� cada possui: sala, três dormitórios (uma suíte), despensa, banheiro 
social e cozinha, além de uma vaga na garagem. MATRÍCULA 94.354 do 4º CRI de São Paulo: Uma vaga na garagem, localizada nos subsolos do Edifício ST � omas Residence Service, sito à Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 1360, no 28º Subdistrito – Jardim Paulista, em lugar individual e indetermi-
nado, com uso de garagista, contendo a área total de 19,69m², e a fração ideal de terreno de 0,110,780%; vaga essa que tão somente para efeitos de discriminação, identi� cação, disponibilidade e para � ns de registro, recebeu o nº 83 do 1º subsolo. Contribuinte 014.068.0418-5 (Maior área) AVALIAÇÃO: R$ 
960.000,00 (Novecentos e sessenta mil reais) em novembro de 2016. OBS: CONSTA DOS AUTOS AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO POR MÁRCIA E CAROLINE FREIRE, RECONHECENDO-SE SER IMPENHORÁVEL O USUFRUTO. ÔNUS: Matrícula 94.351: Consta no R.5 Usufruto 
em favor da Marcia Fernandes Freire; Av.6 Penhora exequenda. Matrícula 94.352: Consta no R.5 Usufruto em favor da Marcia Fernandes Freire; Av.6 Penhora exequenda. Matrícula 94.354: Consta no R.5 Usufruto em favor da Marcia Fernandes Freire DÉBITOS FISCAIS: Em pesquisa no site da  Prefeitura 
de São Paulo, no dia 09.02.2018,  constaram débitos no valor de: Contribuinte 014.068.0486-1 (área maior) - R$ 1.138,88 (Exercício atual) - R$ 12.076,03 (Exercícios anteriores). Contribuinte 014.068.0487-8 (área maior) – R$ 1.282,54 (Exercício atual) - R$ 12.409,36 (Exercícios anteriores) Contribuinte 
014.068.0418-5 (área maior) – Não há débitos inscritos. DEPOSITÁRIO: Márcia Fernandes Freire 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 DA COMARCA DE PIRACICABA/SP – 3º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóveis e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) PEDRO JOSÉ MARCHINI,, (CPF nº 005.601.668-93), e DENISE RASERA MARCHINI, (CPF nº 057.440.318-39); LUIS CARLOS MAR-
CHINI (CPF 777.908.808-10); e MARIA HELENA MENDES MARCHINI (CPF 716.377.618-72); MARIA MARLENE MARCHINI PERINA (CPF 053.525.458-06)   , expedido nos autos da ação de EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Processo nº 1000059-20.2016.8.26.0451 – Ajuizada por LEONILDA 
GALVANI MARCHINI (CPF 167.865.838-30). A Dra. Lourenço Carmelo Torres, Juíza de Direito da 3ª 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 04/02/2019 às 14:00h, e com 
término no dia 06/02/2019 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 06/02/2019 às 14:01h, e com término no dia 26/02/2019 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 ao 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): MATRICULA nº 47.649 do 1º CRI de Piracicaba/SP: O prédio residencial 
(Centro de Piracicaba), situado à  Rua Moraes Barros, sob nºs 457, 459 e 459-MC. 1, compreendendo casa de morada e terreno que, no seu todo mede dez metros e quarenta centímetros de frente, por vinte e cinco metros da frente aos fundos, dividindo de um lado com Atilio Colli, de outro com Aparecido 
Correa de Oliveira e pelos fundos com Francisco Correa de Oliveira, contendo o terreno a área total de 220,62m2, área construída de 302,45m2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 713.817,00 (Setecentos e treze mil oitocentos e dezessete reais), em (março/2018). ÔNUS: conforme certidão de ônus as � s. 10 e 11, 
nada consta. LOTE 2): MATRICULA nº 7.454 do 1º CRI de Piracicaba/SP: Imóvel designado lote sob n.º18 da quadra 05 do loteamento denominado Jardim Universitário, situado a Rua Vicente Romano, nº ,na Vila Rezende, desta cidade com as seguintes confrontações, área e características: mede doze (12) 
metros de frente para a rua 03; mede vinte e sete (27) metros da frente ao fundo, fazendo frente ao fundo, fazendo divisa com o lote n.º17, mede 12 metros na linha de fundo, fazendo divisa com partes dos lotes 9 e 9, mede 27 metros da frente ao fundo, fazendo divisa ao lote 19. Possui uma área super� cial de 
324,00 metros quadrados e esta localizado na quadra formada pelas ruas; 02, 03, 04, 05, 06, propriedade de Petronio Bouchardet e área denominada Lingua. Situa-se ao lado esquerdo da rua 03, vindo da rua 04 e tem 99,65 metros de distância até a esquina mais próxima. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 372.600,00 
(Trezentos e setenta e dois mil e seiscentos reais), em (março/2018). ÔNUS: conforme certidão de ônus as � s. 12 e 13, 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.
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BAURU/SP – 5º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) RENATO PALMERIO PAULO (CPF 047.402.869-04), bem como a intimação da titular de domínio VIMA GOMES PALMEIRA (CPF 901.442.018-
87), e demais interessados, expedido nos autos da ação SUMÁRIO – fase de Cumprimento de Sentença – Proc. 0036908-96.2007.8.26.0071 (071.01.2007.036908) – Ajuizada por CONDOMINIO RESIDENCIAL ANDORINHAS I  (CNPJ 02.200.793/0001-18) O Dr. João Augusto Garcia, Juiz de Direito 
da 5ª Vara Cível da Comarca de Bauru/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.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 06/02/2019 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 06/02/201 às 14:01h, e com término no dia 26/02/2019 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) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula 68.372 do 1º CRI de Bauru/SP: Os direitos sobre: APARTAMENTO sob nº 41-B, localizado no 3º pavimento do Edifício-Bloco 1 do Residencial Parque das Andorinhas I, sito à Avenida Maria Ranieri, 13-50, antiga 
Av. Laurestino de Freitas, nesta cidade, município, Comarca e 1ª Circunscrição imobiliária de Bauru, contendo 03 dormitórios cozinha e área de serviço, banheiro social e sala de estar/jantar, com as seguintes áreas: área real total de 75,183884m2, área real de uso privativo 68,9300m2, área de uso comum no 
bloco 6,253884m2, fração ideal na projeção e nas coisas de uso comum na etapa o,010970117 ou 1.097011%. AVALIAÇÃO: R$ 134.733,94 (Cento e trinta e quatro mil, setecentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos) atualizado pela tabela prática do TJSP em (MAIO/2018). ÔNUS: Nada consta. 
DEPOSITÁRIO: RENATO PALMERIO PAULO (CPF 047.402.869-04). As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.leiloesgold.com.br
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO CLARO/SP – 3º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) EDVALDO ANTONIO ANDRIOZZI (CPF 110.030.648-09); OSWALDO ANDRIOZZI (CPF 440.934.898-15); ALICE APARECIDA ANDRIO-
ZZI (CPF 440.934.898-15); EUNICE BORDIN MARQUES DA CRUZ, na pessoa de seu representante legal, e demais interessados, expedido nos autos da ação EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Proc. 0006087-39.1996.8.26.0510 (510.01.1996.006087) – Ajuizada por JORGE FERNANDO 
GUIMARAES (CPF 847.945.508-04); NEUDECI GIANEZ (CPF 865.516.208-68); ANTONIO SERGIO BOLTANHA DE OLIVEIRA (CPF 847.912.928-04). A Dra. Cyntia Amdraus Carretta, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rio Claro/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 04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 06/02/2019 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 06/02/201 às 14:01h, e com 
término no dia 26/02/2019 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 6.984 do 1º CRI de Rio Claro/SP: Imóvel situado nesta cidade, constituído de parte do lote nº 19 da quadra 13, loteamento denominado Jardim Cherveson, com frente para a Avenida M-19, do Jardim Cherveson, lado impar entre as ruas M-13 e M-14, na 
quadra completada pela Avenida M-17,  distante 36,00m em curva da Rua M-14, medindo 19,75m de frente, para a avenida situação; 9,463m do lado esquerdo, visto da Avenida, con� nando com o remanescente do mesmo lote nº 19, terminando em zero no lado direito; e 17,35m nos fundos, divisando 
com os lotes nºs 10, 11 e parte do 09, encerrando a área de 82,092. Contribuinte 01.12.087.0037.001 e 01.12.087.0042.001. Conforme laudo de avaliação, consta que sobre o imóvel possui uma área total construída de 82,092m2. AVALIAÇÃO: R$ 99.618,33 (Noventa e nove mil, seiscentos e dezoito reais e 
trinta e três centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em (junho/2018). ÔNUS: NADA CONSTA. DEPOSITÁRIO: OSWALDO ANDRIOZZI. 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 DO FORO REGIONAL DE ITAQUERA/SP – 3º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) FLAVIO CORRÊA DE OLIVEIRA (CPF 102.189.478-87), MANUEL AMILCAR MIGUEL (CPF 331.126.498-34), NANCI BARBOZA 
MACHADO DE OLIVEIRA (CPF 680.392.478-53), CENTRO AUTOMOTIVO ALBACORA LTDA (CNPJ 03.248.418/0001-00),  o terceiro interessado 1ª VARA CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA, e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial – Proc. 0011859-
56.2004.8.26.0007 (007.04.011859-9) – Ajuizada por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ 34.274.233/0003-66). A Dra. Daniella Carla Russo Greco de Lemos, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Itaquera/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 04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 06/02/2019 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 06/02/2019 às 14:01h, e com término no dia 
26/02/2019 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 124.823 do 12º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP: O apartamento nº 112, localizado no 11º andar do Condomínio Edifício Lopez de Gongora, situado na Rua Plínio Augusto de Camargo, nº 95, Vila São Geraldo no 3º Subdistrito – Penha de França, possuindo 
uma área privativa de 127,54m², área comum de 47,18m², área comum de garagem de 57,29m² (2 vagas), e a área total de 232,01m², correspondendo a fração ideal no terreno de 0,32094%. O imóvel possui três dormitórios sendo uma suíte, banheiro social, sala para dois ambientes, cozinha, área de serviço 
e dependência de empregada com lavabo. Contribuinte 061.008.0394-1. AVALIAÇÃO: R$ 675.000,00 (Seiscentos e setenta e cinco mil reais) em junho de 2016, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: Av.5 Penhora Exequenda. Constam débitos de IPTU: Exercício 
atual R$ 3.502,53. Exercícios anteriores R$ 79.263,17 até 15.03.2018. DEPOSITÁRIO: FLAVIO CORRÊA DE OLIVEIRA 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.

SCP RESTINGA - CNPJ: não possui

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam convocados os senhores sócios da Sociedade em Conta de Participação denominada “SCP RESTINGA”, com seu 
documento de constituição registrado no 4º Tabelionato de Notas de São Paulo/SP, a reunirem-se em Reunião de 
Sócios, a ser realizada, às 09h, do dia 20 de fevereiro de 2019, na sede da SCP, localizada na cidade de São Paulo/SP, 
à Rua Joaquim Floriano, nº 72, conjunto 63, Bairro Itaim Bibi, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) 
Dissolução da SCP, em razão da fi nalização das obrigações relacionadas ao seu objeto social; e (ii) Demais assuntos 
de interesses da SCP. São Paulo/SP, 15 de janeiro de 2019. Paulo Fernando Billes Goetze - Administrador

Rigouard Participações e Negócios S/A.
CNPJ 02.873.330/0001-17 - NIRE 35.300.158.857

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os acionistas a reunirem-se na sede social da sociedade, situada na Rua Santa Isabel, nº 
137, conjunto 21, SP/SP, para a AGO a ser realizada em 31/01/19, às 15h, com o objetivo de, nos termos do 
artigo 132 da Lei nº 6.404/76, tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/17. Por Ana Beatriz Vaccaro Borges, acionista 
e representante do Espólio De Sonia Maria Apparecida Vaccaro Borges, e Gilberto Rigouard Borges 
Junior, acionista, nesta data, conforme autoriza o artigo 123, ‘b’ da Lei nº 6.404/76. (23, 24 e 25/01/2019)

TGD TELEGLOBAL DIGITAL S/A
CNPJ Nº 04.710.973/0001-75 - NIRE 35300198581

Convocação para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em 1º de Fevereiro de 2019
A TGD TELEGLOBAL DIGITAL S/A, através de sua Diretoria Executiva, devidamente represen-
tada por seu Presidente Sr. Luiz Henrique Poleto CONVOCA pela presente, todos os acionistas,
para Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no endereço comercial da Companhia,
nesta cidade, na Av. Paulista 1337 Cj. 152 - 15° andar - Bela Vista - 01311-200 - São Paulo - SP
- Brasil, às 10:00 horas, do dia 1º de fevereiro de 2019, com a seguinte ordem do dia:  (a) Eleição
de nova diretoria até a realização de nova Assembleia Geral Ordinária, considerando a decisão
de suspensão da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.08.2017; e (b) outros assuntos de
interesse da companhia. O Acionista ou seu representante legal deverá comparecer à
Assembleia munido de documentos que comprovem sua identidade. São Paulo, 21 de janeiro de
2019. Luiz Henrique Poleto - Diretor-presidente.                                                         (23, 24 e 25)

COMUNICADO DE EXTRAVIO

Herman Miller do Brasil Ltda., CNPJ/MF 03.094.883/0002-15 e I.E. nº 286.330.804.114, comunica 

o EXTRAVIO do Livro Registro de Documento Fiscal e Termos de Ocorrência (Modelo 06) nº 01.

Isec Securitizadora S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949 - Edital de Convocação
Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 19ª 20ª Série da Série Única da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (Su-
cessora por Incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A. a partir de 01/09/17). Ficam convocados os Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobi-
liários da 19ª e 20ª Séries da Série Única da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (sucessora por incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A., nova 
denominação da SCCI - Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.) (“CRI” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da cláusula 12.1 do Ter-
mo de Securitização de Créditos Imobiliários de CRI da 19ª e 20ª Séries da 1ª Emissão da Securitizadora (“TS”), a reunirem-se em 1ª convocação para 
Assembleia Geral de Titulares de CRI, no dia 19.02.2019, às 11hs, Rua Tabapuã, 1123, 21º andar, Itaim Bibi, SP/SP para deliberarem acerca: (i) Alterar 
a ordem dos itens “e” e “f” da Cláusula 4.1.11.1 do Termo de Securitização, para que a Amortização dos CRI Subordinados seja feita antes do paga-
mento dos Juros Remuneratórios vincendos dos CRI Subordinados no respectivo mês de pagamento; (ii) alterar a redação das Cláusulas 4.1.11.5 e 
4.1.11.5.2 do Termo de Securitização, para que, onde consta 0,5, passe a constar 0,5882; e (iii) alterar a redação da Cláusula 4.1.11.5.3 do Termo de 
Securitização para que os montantes devidos aos titulares dos CRI Subordinados voltem a ser retidos no Fundo de Amortização e sejam utilizados para 
a amortização dos CRI Seniores, até a quitação integral dos CRI Seniores, caso o saldo devedor dos CRI Seniores resulte em montante igual ou inferior 
a R$ 5.000.000,00. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de 
cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verificação dos poderes, inclusive, mas não 
exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconheci-
mento de firma ou abono bancário do signatário. Para que a verificação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma eficaz, solicitamos que os 
instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Pentágono S.A DTVM 
(“Agente Fiduciário”) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br. SP, 23.01.2019. Isec Securitizadora S.A.

GAIA SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.984/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação - Assembleia Geral dos Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 

da 52ª, 53ª e 54ª Séries da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. em segunda convocação
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”) e a Valparaizo 
Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.154.082/0001-01 (“Devedora”) vêm apresentar 
aos titulares dos certifi cados de recebíveis imobiliários da 52ª, 53ª e 54ª séries de sua 4ª emissão (“CRI”), nos termos 
do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 52ª, 53ª e 54ª Séries da 
4ª Emissão, fi rmado em 11 de março de 2013, aditado em 11 de agosto de 2014 e em 16 de março de 2015 (“Termo 
de Securitização”), fi rmado pela Emissora e Pentágono Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (“Agente 
Fiduciário”), a proposta abaixo (“Proposta”), que será objeto de deliberação em Assembleia Geral (“Assembleia Geral”), 
a ser realizada em segunda convocação no dia 14 de fevereiro de 2019 às 14 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Min. Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-051, conforme detalhada: 
Proposta: Os Titulares dos CRI deverão deliberar sobre as seguintes propostas: (i) aprovar a concessão de anuência por 
parte da Emissora para a Cedente em relação às alterações societárias conforme apresentado pela Cedente e refl etido 
em proposta direcionada aos Titulares dos CRI que foi disponibilizada ao público em 03/12/2018 no sítio eletrônico 
http://www.cvm.gov.br/, convalidando as providências iniciais realizadas pelos sócios da Cedente para a referida 
composição societária indicada na proposta; (ii) sendo aprovado o item (i) retro, admitir que as referidas alterações 
societárias não ensejem o evento de Recompra Compulsória previstas nas alíneas (p), (q) e (t) da Cláusula 2.6 do 
Instrumento Particular de Cessão de Créditos e Outras Avenças, fi rmado em 11 de março de 2013. Todos os termos 
empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido no Termo de Securitização 
e nos demais Documentos da Operação, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Para a convocação 
acima, 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, na sede da Emissora, endereço retro 
indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em benefício 
do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail 
assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 21 de janeiro de 2019. GAIA SECURITIZADORA S.A.

Máquina da Notícia Comunicação Ltda.

CNPJ/MF nº 00.260.179/0001-16 - NIRE 35.220.403.707

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os Srs. Sócios a se reunirem no dia 08/02/19, 

às 10h, na Rua Fidêncio Ramos, 308, Torre A, 12º andar, con-

juntos 121 à 124 e o terraço do 13º piso (cobertura), parte, 

SP/SP, a � m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do 

Dia: (i) a saída de sócios da Sociedade, com a consequente 

cessão e transferência das de suas quotas; e (ii) a alteração 

e consolidação do Contrato Social, de forma a re� etir as 

mudanças aprovadas em Assembleia. São Paulo, 23/01/19. 

Rosa Maria Scavazza Vanzella Trovati - Administradora.

Jornal

O DIA SP

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1037544-40.2016.8.26.0100. A Dra. Juliana Pitelli da Guia,
Juíza de Direito da 39ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a FRAMIR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E
FERRAMENTAS LTDA (CNPJ nº 55.397.251/0001-43) que CONDOMINIO EDIFÍCIO OURO VERDE lhe
ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 11.636,72, referente ao não
pagamento das despesas condominiais. 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. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo, 16/01/19.   24 e 25/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE VINTE DIAS. PROCESSO Nº 1053571-30.2018.8.26.0100. O Dr.
Fernando José Cúnico, Juiz de Direito da 12ª Vara Cível da Capital – SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
WALTER EULER MARTINS (RG nº 1.006.338 e CPF/MF nº 486.671.101-91) e ROSANGELA BARBOSA
MARTINS (RG nº 307.747.516-4 e CPF/MF nº 934.528.536-91) que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de MANOEL FLORENTINO ALVES NETO., objetivando o recebimento da
quantia de R$ 346.533,91. 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) sob pena de
converter-se em penhora o arresto procedido sobre os imóveis matriculados sob os números: 182.377 e
182.379 do 7º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo. 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. São Paulo, 13/12/18. 24 e 25/01

EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 0078949-05.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento
de Sentença - Prescrição e Decadência Exequente: Condomínio do Edifício Meliá Confort Higienopolis
Executado: Wcr Representações e Locações Ltda O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. Edital de Intimação.
Prazo de 20 dias. Processo nº 0078949-05.2018.8.26.0100. O Dr. ALBERTO GIBIN VILLELA, Juiz de Direito
da 33ª Vara Cível da Capital - SP, na forma da lei, etc... Faz saber a a WCR REPRESENTAÇÕES E
LOCAÇÕES LTDA, (CNPJ nº 03.362.470/0001-93) que Condomínio do Edifício Meliá Confort Higienópolis
lhe ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial ora em fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-
se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue
o pagamento do débito de R$ 85.399,94, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive
advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de
honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo 523, caput e §1º, do Código de Processo Civil). Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 27/11/18. 24 e 25/01

5ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 5º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0064225-
93.2018.8.26.0100. O Dr. Marcos Roberto de Souza Bernicchi, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Central da
Capital/SP, Faz Saber a Marujos Confecções Eireli EPP (CNPJ. 64.520.000/0001-03), Carlos Alberto Silva Sousa (CPF.
092.100.318-81) e Reginaldo Carlos Galdino (CPF. 075.189.088-08), que o mandado monitório, expedido nos autos
da ação Monitória, ajuizada por Itaú Unibanco S/A, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título
executivo judicial da quantia de R$ 414.840,37 (agosto de 2018). Estando os executados em lugar ignorado, foi
deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetuem 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. Ficam as partes executadas advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresentem, nos próprios autos, suas impugnações. Será o presente, afixado e publicado na forma da
lei. SP, 17/12/2018.                                                                                                                  24 e 25 / 01 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015244-72.2016.8.26.0007. O MM. Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr. Luiz Renato Bariani Pérez,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Adriano de Souza, CPF 382.183.458-76, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco Financiamentos S/A, alegando em síntese que em 21/
01/2008 celebrou com o executado um Contrato de Arrendamento Mercantil nº 3672905468 no valor de R$ 19.158,24
que seria pago em 48 parcelas mensais e consecutivas de R$ 399,13 cada. Ocorre que o executado não pagou as
parcelas ajustadas restando um débito de R$ 214.852,24. Dá-se como valor da causa a quantia de R$ 214.852,24.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL para o pagamento
em 03 dias da quantia de R$ 214.852,24, devidamente atualizada, sob pena de penhora, ficando advertido de que
o prazo é de 15 para oferecimento de Embargos à Execução. Ambos os prazos de 03 e 15 dias fluirão após o decurso
do presente edital. Não sendo oferecidos Embargos, presumir-se-ão aceitos pelo executado como verdadeiros os
fatos articulados pelo exequente. Foi determinada, também, a sua INTIMAÇÃO acerca da conversão do arresto em
penhora. 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.                  24 e 25 / 01 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019370-52.2017.8.26.0001. 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) FABRIK LASER DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 11.467.623/0001-95, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Organização Contábil Raja Ltda, alegando em síntese:
objetivando cobrança da quantia de R$ 11.840,80 (junho de 2017), referente ao Contrato de Prestação de Serviços
firmado entre as partes. 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 na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14
de dezembro de 2018.                                                                                                            24 e 25 / 01 / 2019.

Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1121406-06.2016.8.26.0100. O Dr. Antônio Carlos de Figueiredo
Negreiros, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Chun Ye (CPF. 233.819.358-
01), que HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando
a quantia de R$ 67.783,35 (novembro de 2016), referente ao Contrato de Crédito Parcelado Pré-Premier-Price n°
0333-05859-43. 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 na forma da lei. SP, 23/11/2018.                                              24 e 25 / 01 / 2019.

Mourão diz
que decreto

da LAI reduz
burocracia e

garante
transparência

O presidente em exercício,
general Hamilton Mourão, dis-
se  na quinta-feira (24) que o
Decreto 9.690 que traz altera-
ções no texto que regulamenta
a Lei de Acesso à Informação
(LAI), irá “única e exclusivamen-
te” reduzir a burocracia “na hora
de desqualificar alguns docu-
mentos sigilosos”. Segundo
ele, a transparência está
mantida, assim como são
“raríssimas” as situações no
país em que um documento é
classificado como “ultrasse-
creto”.

O texto foi publicado no Di-
ário Oficial da União e altera o
Decreto 7.724 de 16 de maio de
2012.

Mourão negou que a medi-
da atinja a liberdade de expres-
são. Segundo ele, o texto assi-
nado foi proposto pelo ex-pre-
sidente Michel Temer. De acor-
do com o general, a intenção é
melhorar o acesso à informação.

“Não atenta [contra liberda-
de de expressão]. São servido-
res escolhidos. Já foi muito mais
gente que podia classificar do-
cumento. Hoje é muito reduzido,
o que até dificulta porque você
tem que ter um balanceamento
entre segurança e transparência.
Esse [decreto] já vinha do go-
verno anterior. O presidente Te-
mer é que não assinou. O presi-
dente Bolsonaro deu luz verde.
Ele, inclusive, vai melhorar o
acesso, vai ter menos burocra-
cia para você acessar documen-
tos.”

Ultrassecreto

O novo texto permite que
seja delegada competência de
classificação de informação no
grau ultrassecreto para ocupan-
tes de cargos em comissão do
Grupo-DAS de nível 101.6 ou
superior, ou de hierarquia equi-
valente, e para os dirigentes
máximos de autarquias, de fun-
dações, de empresas públicas
e de sociedades de economia
mista, vedada a subdelegação.

Antes, apenas presidente e
vice-presidente da República,
ministros de Estado, coman-
dantes das três Forças e chefes
de missões diplomáticas e con-
sulares no exterior podiam clas-
sificar a informação como
ultrassecreta.

“O [documento] ultrasse-
creto não é o funcionário de ní-
vel mais baixo. Só o ministro é
que pode dar essa classifica-
ção”, disse Mourão. “O funci-
onário de nível mais baixo não
vai colocar nada de
ultrassecreto. A transparência
está mantida. E as coisas aqui
no Brasil, são raríssimas as que
são ultrassecretas. Normalmen-
te são planos militares, alguns
documentos do Itamaraty, al-
guns acordos firmados. Muita
pouca coisa”.

No decreto anterior, era ve-
dada a delegação da competên-
cia de classificação de docu-
mentos nos graus de sigilo
ultrassecreto ou secreto.
(Agencia Brasil)
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3ª VARA CÍVEL DO FORUM DA COMARCA DE OSASCO/SP – 3º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) SUPREMUS PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 11.660.130/0001-77); na pessoa de seu representante legal, bem como sua pessoa 
MARCELLO DE SOUZA RODRIGUES (CPF 104.158.338-92), e s/mulher CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES (CPF 195.244.798-42), e demais interessados, expedido nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Proc. nº 1009947-20.2017.8.26.0405 requerida por CURB 
PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 05.251.881/0001-37) H.R.T. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 04.473.212/0001-47) e CURB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ 67.139.436/0001-37). A Dra. Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano, Juíza de Direito da 3ª Vara 
Cível do Fórum da Comarca de Osasco/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro no artigo 689-A do CPC e regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, através da GOLD LEILÕES Intermediação de Ativos Ltda. (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a 
público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no 1ª Praça com início no dia 04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 06/02/2019 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 06/02/2019 
às 14:01h, e com término no dia 26/02/2019 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 85% do valor de avaliação (Art. 692 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 80.542 do 11º CRI da Capital/SP: Prédio residencial localizado na Rua Atílio Milano, nº 159 (antigo 153), bairro Jardim Promissão, no município da cidade de São Paulo, medindo 5,00 m de frente, por 26,90 m da frente aos fundos em ambos os lados, e nos fundos a 
mesma medida da frente, confrontando de quem da rua olha para o imóvel, do lado direito com a casa nº 155, do lado esquerdo com a casa nº151 e nos fundos com a casa nº268, da Rua Dr. Sebastião Lappetina Russo (conforme matrícula AV-07), com a área de 135 m² de terreno e 154 m² de área construída 
conforme Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel. Contribuinte 087.399.0048-7. Laudo de Avaliação: a) Térreo: Garagem, Sala de Estar e Jantar, Cozinha, Lavabo, Despensa, Edícula com Lavanderia e uma Suíte. b) Pavimento Superior: dois Quartos, uma Suíte e Banheiro Social. AVALIAÇÃO: R$ 688.189,45 
(seiscentos e oitenta e oito mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) em agosto/2016. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: R-10 – HIPOTECA – em favor de Banco do Brasil S/A; Av-11 AJUIZAMENTO DE AÇÃO – em favor de Bando Itaú S/A – Proc. 1014982-74.2015.8.26.0002; 
Av.12 - AJUIZAMENTO DE AÇÃO – em favor de Bando Safra S/A – Proc. 1013216-83.2015.8.26.0002; Av.13 - PENHORA – em favor de Bando Itaú S/A – Proc. 1014982-74.2015.8.26.0002; Av.14 - AJUIZAMENTO DE AÇÃO – em favor de Bando Bradesco S/A – Proc. 11023603-60.2015.8.26.0002; 
Av.15 e 16 - AJUIZAMENTO DE AÇÃO e PENHORA – em favor de Bando Bradesco S/A – Proc. 1038532-64.2016.8.26.0002. DÉBITOS FISCAIS: Conforme consta no site da Prefeitura, 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.

5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BAURU – 5º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) ANITA MARIA ROBERTO MORAES (CPF 825.852.378-34), a coproprietária NADIR MARIA ROBERTO (CPF 057.404.148-65), e demais interessados, 
expedido nos autos da ação de Cumprimento de Sentença – Proc. 0022140-68.2007.8.26.0071 (071.01.2007.022140) – Ajuizada por USC UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO (CNPJ 61.015.087/0008-31). O Dr. João Augusto Garcia, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Bauru/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 04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 06/02/2019 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 06/02/2019 às 14:01h, e com término no dia 26/02/2019 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: 50% do imóvel sob matrícula nº 106.163 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru/SP: Um prédio residencial com 50,97m² sob nº 4-59 da Rua Francisco Lemos de Almeida e seu terreno correspondente ao lote 2 da 
quadra 8 do loteamento Vila Lemos, nesta cidade de Bauru/SP, com a área de 270,00m² medindo 11,00m de frente; 19,00m de um lado e 30,00m de outro lado, confrontando pela frente com a Rua Francisco Lemos de Almeida; de um lado com Francisco Lemos de Almeida; de outro lado com o Mario 
Pinto e nos fundos com terrenos de propriedade da viúva Bechelli. Conforme Laudo de avaliação, o imóvel possui 80,49m² de área construída, contendo Sala, dois dormitórios, banheiro social, copa e cozinha, encerrando a área total de 379,50m². Avaliação (50%): R$ 121.750,00 (Cento e vinte e um mil, 
setecentos e cinquenta reais) em outubro de 2016. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: Av.4 Penhora Exequenda. DEPOSITÁRIO: Anita Maria Roberto Moraes. 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 DA COMARCA DE FERNANDÓPOLIS/SP – 1º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA (CPF 141.480.308-78); MAURÍCIO SANTOS DA SILVA; APARECIDO BASÍLIO FERREIRA; 
NELSON PRIMO, e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Contratos Bancários – Proc. 0003479-95.1995.8.26.0189 (189.01.1995.003479) – Ajuizada por ITAPEVA II, MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (CNPJ 54.037.916/0001-45). O Dr. MARCELO BONAVOLONTA, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Fernandópolis/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 
04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 06/02/2019 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 06/02/2019 às 14:01h, e com término no dia 26/02/2019 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: Matricula 9.145 do CRI de Fernandópolis/
SP: Imóvel residencial localizado à Rua Marco Florian, quadra 5, parte do lote 5, no Município de Guarani D’ Oeste/SP, medindo 22,00m de frente e fundos, por 22,00 de cada lateral, totalizando 484,00m2. Consta do laudo as �s. 752, uma área construída de 150,00m2 aproximadamente. AVALIAÇÃO: 
R$ 151.836,76 (Noventa e cinco mil reais) em janeiro de 2018, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel conforme: Av-08 – PENHORA – em favor de Banco do Brasil, nos autos Proc. 189.01.1995.003737-0; e Av-09 – PENHORA EXEQUENDA. LOTE 2: Matricula 
11.616 do CRI de Fernandópolis/SP: Imóvel Comercial localizado à Rua Rio de Janeiro, esquina com a Rua Marco Florian, quadra 6, parte do lote 1, Município de Guarani D’ Oeste/SP, medindo 8,00m de frente e fundos, por 22,00 de cada lateral, totalizando 193,60m2. Consta do laudo as �s. 766, uma área 
construída de 110,00m2 aproximadamente. AVALIAÇÃO: R$ 71.013,62 (Noventa e cinco mil reais) em janeiro de 2018, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel conforme: R-08 – PENHORA – em favor de Banco Itaú S/A, nos autos Proc. 953/96; e Av-06 – PENHORA 
EXEQUENDA. DEPOSITÁRIO: ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FRANCA/SP – 4º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA (CPF 026.473.158-17), DINALVA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA (CPF 074.077.518-97), os terceiros 
interessados ERNESTO VOLPE FILHO, REGINA HELENA OLIVEIRA BORGES (CPF 002.826.248-48), PAULO SERGIO BORGES (CPF 833.233.258-34), CIRENE DE OLIVEIRA (CPF 020.277.218-78), BRUNO DE OLIVEIRA ANDRADE, GABRIELA DE OLIVEIRA ANDRADE, o usufrutuário 
EXPEDITO CANDIDO DE OLIVEIRA e CARMEN CACERES DE OLIVEIRA, e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários – Proc. 1018883-84.2014.8.26.0196 – Ajuizada por BANCO ITAU - UNIBANCO S/A (CNPJ 60.701.190/0001-
04). A Dra. Julieta Maria Passeri de Souza, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Franca/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 04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 06/02/2019 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 06/02/2019 às 14:01h, e com término no dia 26/02/2019 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: Fração correspondente a 33,333%  do Imóvel sob matrícula 15.296 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Franca/SP: Um 
terreno situado nesta cidade, comarca e Circunscrição Imobiliária de Franca, 1º Subdistrito no loteamento, denominado Prolongamento do Jardim Progresso, localizado no lado par da numeração métrica da Rua Hercílio Batista de Avelar, antiga Rua 29, composto do lote nº 10 da quadra nº 47, constante da 
planta do referido loteamento, medindo 10,00 metros de frente e fundo por 25,00 metros de ambos os lados da frente aos fundos, confrontando pela frente com a referida via pública aos fundos com o lote nº 25 de um lado com o lote nº 09 e do outro lado com o lote nº 11, encerrando dito terreno a área de 
250m². Benfeitorias: Av.5/15.296 – Foi construído um prédio Residencial que recebeu o nº 708 da Rua Hercílio Batista de Avelar, com área de 86,40m² de construção. AVALIAÇÃO: R$ 790.000,00 (Setecentos e noventa mil reais) em novembro de 2017, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Constam 
na matrícula do imóvel: Av.13 Penhora Exequenda;  Av.14 Penhora – Processo 1012038-36.2014.8.26.0196 – 1ª Vara Cível de Franca/SP. LOTE 2: Fração correspondente a 33,333%  do Imóvel sob matrícula 57.854 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Franca/SP: Um terreno, situado nesta cidade de 
Franca, 1º subdistrito, no fundo do prédio n. 925 da Avenida Champagnat, compreendido dentro das seguintes dimensões e confrontações: 6,48m de frente para o fundo do prédio n. 925, de propriedade de José Quirino da Silva e sua mulher; 7,00m da face oposta, confrontando com o prédio n. 1570 da 
Rua Voluntário Jaime de Aguiar Barbosa, de Regina Helena de Oliveira, Cirene de Oliveira e Marco Antonio de Oliveira, por 1,50m da última face, confrontando com Luiz Cândido de Carvalho e Benedito Cândido de Carvalho. Contribuinte 2.11.12.009.07.02. AVALIAÇÃO: R$ 900.000,00 (Novecentos 
mil reais) em novembro de 2017, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: Av.5 Penhora Exequenda; Av.7 Penhora – Processo 1012038-36.2014.8.26.0196 – 1ª Vara Cível de Franca/SP. LOTE 3: Fração correspondente a 33,333%  do Imóvel sob matrícula 56.455 do 1º 
Cartório de Registro de Imóveis de Franca/SP: Um terreno, situado nesta cidade de Franca/SP, 1º Subdistrito composto do lote nº 24 da quadra nº 90, do bairro São José, medindo 10,00m, de frente para a Rua Saldanha Marinho; igual dimensão no fundo, confrontando com os lotes 9 e 10; 26,80m de um lado, 
confrontando com o lote 25 e 29,00m do outro lado, confrontando com o lote 23, encerrando a área de 290,00m². Contribuinte 4.11.05.014.24.00. AVALIAÇÃO: R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) em novembro de 2017, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: 
R.5 Doação em favor REGINA HELENA OLIVEIRA BORGES, PAULO SERGIO BORGES, CIRENE DE OLIVEIRA; MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA; DINALVA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA; R.6  Usufruto vitalício em favor de Expedito Candido de Oliveira; Av.7 Penhora Exequenda; Av.8 
Penhora – Processo 1012038-36.2014.8.26.0196 – 1ª Vara Cível de Franca/SP. LOTE 4: Fração correspondente a 33,333%  do Imóvel sob matrícula 57.853 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Franca/SP: Um Prédio Residencial e Comercial, situado nesta cidade de Franca, no bairro dos coqueiros, À 
Rua Voluntário Jaime Aguilar Barbosa, nº 1570, e o seu respectivo terreno medindo 13,90m de frente para opoente e referida rua, 12,00m no fundo nascente, confrontando com João Quirino Sobrinho; 14,50m de um lado norte confrontando com Leon Zinader, por 23,00m do outro lado sul, confrontando 
com Antonio Candido Carvalho em 10,00m e em 13,00m com José Quirino da Silva. Contribuinte 2.11.12.009.07.01. AVALIAÇÃO: R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) em novembro de 2017, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: Av.1 Usufruto vitalício em 
favor de EXPEDITO CÂNDIDO DE OLIVEIRA e CARMEN CACERES DE OLIVEIRA;  Av.6 Penhora Exequenda; Av.7 Penhora – Processo 1012038-36.2014.8.26.0196 – 1ª Vara Cível de Franca/SP. DEPOSITÁRIO: Marcos Antonio de Oliveira.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 DA COMARCA DE JUNDIAÍ/SP – 1º OFÍCIO CÍVELEdital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) SEARA PROJETOS E EMPREENDIMNETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 50.277.524/0001-00), e demais interessados, expedido nos autos 
da ação de Procedimento Sumário em fase de Cumprimento de Sentença – Proc. 0016952-20.2011.8.26.0309/01 – Ajuizada por CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS MANACÁS (CNPJ 66.072.059.0001/01). O Dr. Felipe Antonio Marchi Levada, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Jundiaí/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 04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 06/02/2019 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 06/02/201 às 14:01h, e com término no dia 26/02/2019 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): Matricula 164.458 do 2º CRI de Jundiaí/SP: Unidade Autônoma nº 01, da Quadra E, do Condomínio Residencial Parque dos Manacás, Fase II, localizado na Av. Cassatella, nº 695, Bairro Ivoturucaia, na Comarca de Jundiaí/
SP, que assim se descreve: com área construída de 26,50m2, área útil no terreno de 7.685,00m2, área comum no terreno de 1.907,09m2, e uma área total da unidade de 9.592,18 m2, correspondendo à fração ideal no terreno de 0,92%, medindo 95,05m de frente para a Rua Nove; do lado direito mede 21,08 
m; daí de�ete à esquerda e segue por uma distância de 46,00m; daí de�ete à direita e segue por uma distância de 204,07m, fazendo divisa com Sistema de Lazer 04; do lado esquerdo mede 60,00 m; daí de�ete à direita e segue por uma distância de 39,98m; daí de�ete à esquerda e segue por uma distância de 
157,98m, fazendo divisa com remanescente da Fazenda Santa Isabel de propriedade de Agro Pecuária Santa Isabel; nos fundos mede 30,00m, fazendo divisa com o remanescente da dita Fazenda Santa Isabel”. ÔNUS: Conforme certidão de ônus extraída pela ARISP em 06.08.2018, consta conforme AV-04 
de 20.07.2017 – PENHORA EXEQUENDA. AVALIAÇÃO: R$ 339.974,44 (trezentos e trinta e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em julho/2018. DEPOSITÁRIO: Executada. 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 DA COMARCA DE MARTINÓPOLIS/SP – 1º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) ANTONIO LEAL CORDEIRO (CPF 779.898.218-34); e s/mulher coproprietária DARLENE CARNEIRO CORDEIRO (CPF 069722.058-
32), bem como do terceiro interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS, expedido nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. 0102585-53.2009.8.26.0346 – Ajuizada por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO. O Dr. Vandickson Soares Emidio, 
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Martinópolis/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 04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 06/02/2019 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 06/02/2019 às 14:01h, e com término no dia 26/02/2019 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: Matricula nº 12.351 do CRI de Martinópolis/SP: Imóvel Rural, localizado Estancia – São Pedro, Laranja Doce, com 25,00 Alqueires, ou seja 60,50ha, 
partes dos lotes 28 e LD 01. Localização: Rod. Prefeito Homero Severo Lins, que liga Martinópolis a Rancharia. AVALIAÇÃO: R$ 1.375.000,00 (hum milhão, trezentos e setenta e cinco mil reais), abril/2018. ÔNUS: Consta da certidão de ônus atualizada pela ARISP conforme: AV-6 – PENHORA – em favor 
do exequente nos autos processo nº 010325239-2009.8.26.0346. DEPOSITÁRIO: ANTONIO LEAL CORDEIRO. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL – 2º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) MOACIR GALLINA JUNIOR (CPF 065.230.598-98), e do credor hipotecário CAIXA ECONÔMINA FEDERAL-CEF, e demais 
interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. 0003020-02.2013.8.26.0565 (056.52.0130.003020) – Ajuizada por CONDOMÍNIO TAMBUATÁ (CNPJ ). A Dra. ANA LUCIA FUSARO, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul/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 04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 06/02/2019 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 06/02/2019 às 14:01h, e com término no dia 26/02/2019 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: Matricula nº 14.665 no 2º CRI de São Caetano do Sul/SP: UNIDADE AUTÔNOMA DESIGNADA APARTAMENTO nº 13, localizado no 1º andar ou 2º pavimento, do Edifício nº 26, do “CONDOMÍNIO TAMBUATÃ”, situado na 
rua Humberto de Campos, 750, componente do Parque Residencial dos Radialistas, perímetro urbano desta cidade e Comarca de São Caetano do Sul, contendo 02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com a área útil de 51,76m2., área comum de 4,72m2, área total de 56,48 m2, e a fração 
ideal de 0,00416666 do todo do terreno e confronta-se pela frente com o hall de circulação e escadarias de acesso aos pavimentos; pelo lado direito com o terreno do condomínio; pelo lado esquerdo com o apartamento de �nal 02 e pelos fundos com o terreno do condomínio.- Ao apartamento cabe o direito 
de uso de uma vaga descoberta para guarda de um veículo de passeio, em local indeterminado. AVALIAÇÃO: R$ 322.981,90 (Trezentos e vinte e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em (julho/2018). ÔNUS: consta da certidão de 
ônus extraída pelo site ARISP, conforme R-02 de 10.08.1988 – HIPOTECA – em favor da Caixa Econômica Federal-CEF; e conforme AV-04 de 02.03.2016 – PENHORA EXEQUENDA.FIEL DEPOSITÁRIO: MOACIR GALLINA JUNIOR (CPF 065.230.598-98) As fotos e a descrições detalhadas do(s) 
bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
4ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DA COMARCA DE LIMEIRA/SP – 4º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) Imóvel(is) e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) JUSCELINO MACHADO ALMEIDA (CPF 140.444.798-95), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO ALIENAÇÃO 
JUDICIAL DE BENS – Proc. 1005521-26.2017.8.26.0320 – Ajuizada por NAIR SANTA DA SILVA ALMEIDA (CPF 708.354.386-00). O Dr. Marcelo Ielo Amaro, Juiz de Direito da 4ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DA COMARCA DE LIMEIRA/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 1ª Praça com início no dia 04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 06/02/2019 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 06/02/2019 às 14:01h, e com término 
no dia 26/02/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação (Art. 891 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) Um lote de terreno, nº 25, da quadra nº 02, situado no Bairro Morada do Vale, no Município de Coronel Fabriciano/MG, com as seguintes confrontações e medidas: frente para a Rua Quatro (04), atual Rua Vale do Paracatu, n.º 362, medindo 12,00 metros; por um lado com o lote 24, 
medindo 25,00 metros; por outro lado com o lote 26, medindo 25,00 metros; e fundos com o lote 06, medindo 12,00 metros; perfazendo uma área total de 300,00m². Sobre o referido lote foi edi�cado uma Residência composta por uma casa com 02 pavimentos, sendo térreo cozinha, banheiro social, área 
de serviço/lavanderia e um dormitório, piso superior sala, dois quartos e uma varanda, construída em alvenaria, laje e piso cerâmico. AVALIAÇÃO: R$ 140.350,17 (Cento e quarenta mil, trezentos e cinquenta reais e dezessete centavos) atualizado pela tabela do TJSP em (abril/2018). (LOTE-2) Um lote de 
terreno, situado ao lado do nº 362 da Rua Vale do Paracatu, com terreno em declive, medindo de 300,00m². AVALIAÇÃO: R$ 60.150,07 (Sessenta mil, cento e cinquenta reais e sete centavos) atualizado pela tabela do TJSP em (abril/2018). (LOTE-3) UM VEÍCULO VW/PARATI, PLACAS GXU 2176. 
AVALIAÇÃO: R$ 13.000,00 (Sessenta mil reais) atualizado pela tabela do TJSP em (abril/2018). ÔNUS: Consta dos autos Débitos tributários R$ 347,75 Fls. 157. 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 - FORO CENTRAL CÍVEL 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 FIL-
GUEIRAS (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 04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 06/02/2019 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 06/02/2019 às 14:01h, e com término no dia 26/02/2019 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$ 703.883,68 
(setecentos e três mil e oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e oito 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 DA COMARCA DE CAPÃO BONITO/SP – 1º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) ANTONIO ARLINDO FERREIRA (CPF 046.535.158-16), e demais interessados, expedido nos autos da ação de PROCEDIMENTO CO-
MUM – em fase de Cumprimento de Sentença - Proc. 1000430-32.2015.8.26.0123 – Ajuizada por GETULIO RODRIGUES DOS SANTOS (CPF nº 068.113.020-20). O Dr. Felipe Abraham de Camargo Jubram, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Capão Bonito/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 04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 06/02/2019 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 06/02/2019 às 
14:01h, e com término no dia 26/02/2019 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 9.838 do CRI de Capão Bonito/SP: Os Direitos sobre: UM IMÓVEL RURAL com área total 7,15ha ou 2,96 alqueires, imóvel, sitio de terras Lavradias,  inscrito na Receita Federal NIRF nº 4.640.149-0 e no INCRA sob nº 637.017.031.771-1, 
devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Capão Bonito/SP, no Livro 2, Registro Geral sob nº 12, sendo que a área total medida pelo Itesp é de 10,5ha, ou 4,5 alqueires. BENFEITORIAS: CASA SEDE Simples, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro social, teto de madeira, piso 
frio, varanda e churrasqueira, jardim com orquídeas. 80 metros. Área de lazer com piscina e pequena casinha de madeira para crianças. CASA CASEIRO Simples, 1 quarto, sala, cozinha, banheiro, teto de madeira, piso tipo vermelhão, varanda de madeira. 50 metros. ÁREAS DE SERVIÇOS E ARMAZE-
NAMENTOS Barracão de alvenaria coberto com teto de telhas de amianto, estrutura de madeira e alvenaria. Paiol de madeira, mangueira, galinheiro e chiqueiro. Parcialmente cercado. AVALIAÇÃO: R$ 241.682,88 (duzentos e quarenta e um mil , seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) 
devidamente atualizado pela tabela prática do TJSP em novembro/2018. DEPOSITÁRIO: ANTONIO ARLINDO FERREIRA. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LIMEIRA/SP – 4º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) móveis e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) TIMGÁS LTDA. – ME, MARISA DIAS PARRONCHI (CPF 714.986.058-34) , os coproprietários ESPÓLIO DE LINEU PRESTES CESAR (CPF 
060.924.628-34), ANNA HELENA PRESTES CESAR (CPF 038.936.348-00), HAMILTON SALVETTI SANCHES (RG 3.459.990) e LUCIANA  PRESTES CESAR SANCHES (CPF 618.755.38-87), MARINA  DIAS PARRONCHI (CPF 387.945.438-87), NELSON AMARO (CPF 962.226.978-87), CÉLIO 
APARECIDO VICENTINI (CPF 714.833.068-87), SONIA ROSELI  RIGO VICENTINI, OLIVIA JOSEFINA DE ALMEIDA (CPF 072.565.358-28), ARMANDO GOMES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCELO GOMES DE ALMEIDA, ADRIANO GOMES DE ALMEIDA, LOVIRDES MORANDI 
(CPF 467.481.808-72), IOLANDA MAGRI MORANDI (CPF 095.880.838-42), ORLANDO PIAN JUNIOR (CPF 041.200.318-02), GISLAINE  PIAN (CPF 057.356.088-94), FRANCISCO CARLOS CASSAVILANI (CPF 095.880.338-29) e ELIANE SCHNOOR CASSAVILANI (CPF 049.857.898-44), 
ANTONIO ALBERTO CORREIA LEITE (CPF 067.583.168-74), MARIA CRISTINA AMARO CORREIA LEITE (CPF 966.025.208-06) ;e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil, Fiança – Proc. 4001151-89.2013.8.26.0320 – Ajuizada 
por JOSÉ MARIA VIEIRA (CPF 036.666.618-58). O Dr. Marcelo Ielo Amaro, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Limeira/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 04/02/2019 às 14:00h, e com término no 
dia 06/02/2019 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 06/02/2019 às 14:01h, e com término no dia 26/02/2019 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: 5,696% do imóvel sob matrícula 4.851 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de 
Limeira/SP: Glebas de terras situada no Bairro dos Lopes, deste município e comarca de Limeira, no Sítio São José, denominada “Gleba B”, com a área de 44.113,99 metros quadrados ou sejam, 1,822 alqueire, contendo 1.500 laranjeiras, gleba essa dentro das seguintes divisas e confrontações: Inicia-se no 
ponto 1, localizado no canto de cerca, de confrontação de um lado com Yolanda Scherrer Giusti e de outro com Neusa de Fátima Scherrer. Deste ponto nº 1, segue acerca de divisa de confrontação com Neusa de Fátima Scherrer com o rumo NE77º59’11” e com a distância de 142,30 metros até o ponto nº 
02, localizado na entrada da estrada de servidão À propriedade; de�ete À esquerda e segue atravessando a referida estrada de servidão com o rumo NE 77º56’57” e com a distância de 61,03 metros até o ponto nº 3; de�ete à direita e segue com o rumo NE 78º40’06” e com a distância de 90,74 metros até o 
ponto nº 04, fazendo confrontação do ponto nº 01 ao nº 04 com Neusa de Fátima Scherrer; de�ete à esquerda e segue com o rumo NW 31º39’19” e com a distância a de 12,46 metros até o ponto nº 05; de�ete à esquerda e segue com o rumo NW 39º22’55” e com distância de 25,11 metros até o ponto nº 6; 
de�ete à direita e segue como rumo NW 35º11’07” e com a distância de 52,61 metros até o ponto nº 07; de�ete à esquerda e segue com o rumo NW 49º30’03” e com a distância de 29,12 metros até o ponto nº 8, localizado na intersecção desta cerca de divisa com o eixo do ribeirão da água da serra, fazendo 
confrontação do ponto nº 04 ao nºº 08 com Maria Helena Scherrer; de�ete à esquerda e segue pelo eixo do ribeirão à jusante por uma distância de 365,10 metros até o ponto nº 09, localizado na intersecção do eixo com a cerca de divisa, fazendo confrontações do ponto nº 8 ao nº 09 comMario Fachineli e 
Celso Brigatto, respectivamente; de�ete À esquerda e segue a cerca de divisa com o rumo SE 21º04’26” e com a distância de 51,88 metros até o ponto nº 10; de�ete À esquerda e segue com o rumo SE 18º36’52” e com a distância de 102,41 metros até o ponto nº 01, inicial de descrição, fazendo confrontação 
do ponto 9 ao nº 01 com Yolanda Scherrer Giusti, perfazendo assim uma área de 44.473,17 metros quadrados, ou 1,838 alqueires, ou ainda, 4,447 hectares. Imóvel cadastrado no INCRA sob o nº 624.110.002.631. AVALIAÇÃO da parte ideal (5,969%): R$ 192.019,80 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, 
DEZENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) em outubro de 2017, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Dos autos, nada consta: Av.26  Indisponibilidade de bens – Processo 01487000-02.2008.5.15.0125 – 2ª Vara do Trabalho de Limeira/SP; Av.27 Penhora Exequenda. DEPOSITÁRIO: MARIZA 
DIAS PARRONCHI 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 DA COMARCA DE RIO CLARO/SP – 3º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) APOLO 12 RS AUTO POSTO LTDA (CNPJ 52.782.091/0001-68) na pessoa de seu representante lega, bem como na sua pessoa REMILDO 
DE SOUZA (CPF 562.930.899-87), e demais interessados, expedido nos autos da CARTA PERCATÓRIA nº 0000817-67.2015.8.26.0510 (oriunda da 1ª Vara Cível Comarca de Campinas/SP, Cumprimento de Sentença nº 0004064-66.2004.8.26.0114). Ajuizada por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 
(CNPJ 34.274.233/0003-06). A Dra. Cyntia Andraus Carretta, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rio Claro/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 04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 06/02/2019 
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 06/02/201 às 14:01h, e com término no dia 26/02/2019 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 NCPC) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): OBS: Se o lance atingir valor entre 40% e 59%, estará condicionado à liberação pelo juízo - lance condicional. RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1:  Matrícula 42.047 do 2º 
Cartório de Registro de Imóveis de Rio Claro/SP: Um terreno situado nesta cidade, com frente para a Rua 21, lado impar, entre a Estrada de Batori e a Avenida 40, localizado distante 169,79 metros da referida Estrada de Batovi; medindo 14,52m face com a rua 21; 14,56m na face dos fundos, confrontando 
com o loteamento Matheus Maniero, por 76,27m da frente aos fundos, no lado direito de quem da frente olha o imóvel confrontando com Raquel Wenzel Cirilo de Almeida e seu marido João Paulino de Alves, Renato Wenzel Cirilo e Rogério Wenzel Cirilo, e 75,14m da frente aos fundos no lado esquerdo 
confrontando com Reinaldo Doranti, encerrando uma área total de 1.099,29m2. Contribuinte 01-17.111.0692.001. Conforme laudo de avaliação de �s. 269/270, Consta que sobre o referido terreno existem benfeitorias no interior correspondente a Galpões sendo: A) Galpão construído em alvenaria revestida 
com argamassa e com acabamento em tinta látex, esquadrias de ferro e cobertura com telhas de aço, com área construída de 626,08m2, com idade aparentemente de 10 anos, podemos classi�ca-la sendo do tipo “GALPÃO COMERCIAL”. B) Galpão construído em alvenaria e fechamento metálico, revestida 
com argamassa e com acabamento em tinta látex, esquadrias de ferro e cobertura com telhas de aço, com área construída de 244,20m2, com idade aparentemente de 10 anos, podemos classi�ca-la sendo do tipo “GALPÃO COMERCIAL”. C) Cobertura construída sobre estrutura metálica, com telhas de aço, 
piso concreto, com área construída de 112,10m2, com idade aparente de 10 anos, podendo ser classi�cada como “GALPÃP COMERCIAL”. AVALIAÇÃO: R$ 1.234.468,50 (Hum Milhão, duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) atualizado pela tabela do TJSP, 
em Maio/2018. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: R.3 HIPOTECA – em favor Texaco Brasil S/A; Av.4 – BLOQUEIO – em favor de Pina e Soares Advogados Associados, nos autos da Carta precatória 1486/2006, em trâmite pela 3ª Vara Cível da Com. de Rio Claro, oriunda dos autos em tramite pela 
2ª Vara cível da Comarca de Piracicaba, Processo nº 2383/2005 – Execução. DEPOSITÁRIO: REMILDO DE SOUZA. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS/SP – 2º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) CR TABOÃO COOPERATIVA RESIDENCIAL AUTO FINANCIADA (CNPJ 00.713.661/0001-64), CONSIMA INCORPORADORA 
CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 61.373.833/0001-92), e demais interessados, expedido nos autos da ação de Procedimento Comum, em fase de Cumprimento de Sentença – Proc. 0106185-54.2008.8.26.0011 (011.08.106185-9) – Ajuizada por MAGDA CARDOSO PEREIRA ALVES (CPF 032.079.489-50) 
e SANDERLEI ALVES - ESPÓLIO. A Dra. Andrea Ferraz Musa, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/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 04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 
06/02/2019 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 06/02/2019 às 14:01h, e com término no dia 26/02/2019 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) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE-1: O apartamento número 71,localizado no 7º andar do “Edifício B3 ou Marquesa de Alferes”, integrante do “CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL ILHAS MARQUESAS”, situado na Praça de Retorno Três da Rua Conrado Mazzeo, nº 292, Rua Cecília Furtado e Rua Roberto Barros Rocha, no Bairro do Jaguaré ou Taboão, no 13ºSubdistrito Butantã, com a área útil ou privativa de 68,74m², a área comum de divisão proporcional de 6,97m², 
perfazendo uma área total construída de 75,71m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,3125% no terreno e nas demais coisas de uso comum do condomínio, cabendo-lhe ainda, o direito ao uso de 01 vaga indeterminada no estacionamento coletivo do condomínio”. Matrícula nº 209.363, registrado no 
18º CRI de São Paulo/SP. Contribuinte nº 185.132.0259-1. AVALIAÇÃO: R$ 295.054,50 (duzentos e noventa e cinco mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em novembro de 2018. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel conforme: Av-06 – 
INDISPONIBILIDADE – trâmite pela 1ª Vara Cível da Com. de Jundiaí, Processo nº 00020290-36.2010.26.0309. DEBITOS FISCAIS: Consta do site da Municipalidade débitos de IPTU do ano corrente no valor de R$ 657,50, atualizado até novembro/2018. DEPOSITÁRIO: CONSIMA INCORPORADORA 
CONSTRUTORA LTDA. OBS: eventuais débitos de condomínio pendentes deverão ser suportados pelo arrematante. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
4ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE JUNDIAÍ/SP – 4º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) FRIGMANN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, nome fantasia FRIGMANN, (CNPJ nº 00.729.001/0001-71), PEDRO LAFAIETE 
DO NASCIMENTO, (CPF nº 074.036.018-31), FERNANDO ASTURIANO MARTINS, (CPF/MF nº 093.553.578-00) e s/mulher coproprietária LEDA GLAUCIA CARBONARI MARTINS (CPF 097.014.998-08), e JOAO MARCOS DE SA PEDROSO, (CPF nº 042.289.778-71), e demais interessados, 
expedido nos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial – Proc. 1005107-03.2013.8.26.0309 – Ajuizada por ITAU UNIBANCO S/A (CNPJ 60.701.190/0001-04). O Dr. Marcio Estevan Fernandes, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Jundiaí/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 / www.
leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 06/02/2019 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 06/02/2019 às 14:01h, e com término no dia 26/02/2019 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 109.102 do 1º CRI de Jundiaí/SP: Um terreno destacado de maior porção de uma gleba de terras, situada na Rodovia da Uva, Bairro do Poste, desta cidade e comarca, designado como “Área Verde”, com área 
de 4.403,60, que assim se descreve: inicia no alinhamento da Rodovia da Uva, junto a divisa com o lote A4, a cento e oitenta e dois metros e trinta e seis centímetros (182,36m) do alinhamento da Avenida Comendador Antonio Carbonari e segue trinta e dois metros e trinta e seis centímetros (32,36m) em 
reta com rumo de 71º00’21” NW pelo alinhamento da via; de�ete a direita e segue cento e trinta metros e cinquenta e quatro centímetros (130,54m) em reta com rumo de 19º06’12 NE, confrontando com a Gleba B de Irmãos Carbonari S/A Comercial Industrial e Agrícola; de�ete à direita e segue trinta e 
dois metros e dez centímetros (32,10m) acompanhando o Córrego do Rio Abaixo em sentido à montante, confrontando com o Espólio de Otávio Carbonari de�ete à direita e segue cento e trinta e cinco metros e quatro centímetros (135,04m) em reta com rumo 19º06’12SW, confrontando com o Lote A4 
até o ponto inicial desta descrição. Cadastro Municipal nº 7.008.0043. AVALIAÇÃO: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) - agosto/2018. ÔNUS: conforme certidão de ônus extraída pelo site ARISP em 26.11.2018: Consta conforme AV-01 e 02 – DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO e PENHORA 
EXEQUENDA; e conforme AV-03 – INDISPONIBILIDADE – em trâmite pela 4ª Vara do Trabalho, processo nº 0002026-75.2013.5.15.0097. DEPOSITÁRIO: PEDRO LAFAIETE DO NASCIMENTO. 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 / www.leiloesgold.com.br.

  

4ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE LIMEIRA /SP - 4º OFICIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) móvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) AMARAL & GOUVEA BIJOUTERIAS LTDA EPP (CNPJ nº 00.915.948/0001-77) EDENBURGO D AGOSTINI JUNIOR (CPF/MF 
nº 051.186.358-61) e ANA LUCIA MEDINA (CPF/MF nº 091.073.628-62) demais interessados, expedido nos autos da ação CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. 1005526-53.2014.8.26.0320 – Ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. O Dr. Marcelo Ielo Amaro, Juiz de Direito da 4º Vara Cível do 
Foro da Comarca de Limeira /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do NCPC, 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 04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 06/02/2019 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 06/02/2019 às 14:01h, e com término no dia 26/02/2019 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:) “ 7.500 (sete mil e quinhentos) PARES DE BRINCOS FOLHEADOS A OURO, MODELOS E TAMANHOS DIVERSOS, COM PEDRAS DE STRALS, COM VALOR UNITÁRIO 
ESTIMADO EM R$ 27,80, TOTALIZANDO R$ 208.500,00, 8.000(oito mil) PARES DE BRINCOS FOLHEADOS, A PRATA, MODELOS E TAMANHOS DIVERSOS, COM PEDRAS DE STRALS, COM VALOR INITÁRIO ESTIMADO EM R$ 24,90, TOTALIZANDOS R$ 199.200,00.  AVALIAÇÃO 
TOTAL DOS BENS: R$ 407.700,00 (quatrocentos e sete mil e setecentos reais) setembro 2018; ÔNUS: Nada Consta dos autos DEPOSITÁRIO: Sr. Edenburgo D’Agostini Júnior ENDEREÇO: Av. Costa e Silva, nº 1310 – Jd. Gloria 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 DA COMARCA DE RIO CLARO/SP – 3º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) AUTO POSTO R. S. SHOPPING RIO CLARO LTDA (CNPJ 03.358.465/0001-07) na pessoa de seu representante lega e �ador REMILDO DE 
SOUZA (CPF 562.930.899-87), e demais interessados, expedido nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0018122-16.2005.8.26.0510 Ajuizada por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ ) (Processo principal nº 0000172-28.2004.8.26.0510). A Dra. Cyntia Andraus Carretta, Juíza 
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rio Claro/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 04/02/2019 às 14:00h, e com término no dia 06/02/2019 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 06/02/2019 às 14:01h, e com término no dia 26/02/2019 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 NCPC) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1:  Matrícula 42.047 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Rio Claro/SP: Um terreno situado nesta cidade, com frente para a Rua 21, lado impar, entre a Estrada de Batori e a Avenida 40, localizado distante 
169,79 metros da referida Estrada de Batovi; medindo 14,52m face com a rua 21; 14,56m na face dos fundos, confrontando com o loteamento Matheus Maniero, por 76,27m da frente aos fundos, no lado direito de quem da frente olha o imóvel confrontando com Raquel Wenzel Cirilo de Almeida e seu 
marido João Paulino de Alves, Renato Wenzel Cirilo e Rogério Wenzel Cirilo, e 75,14m da frente aos fundos no lado esquerdo confrontando com Reinaldo Doranti, encerrando uma área total de 1.099,29m2. Contribuinte 01-17.111.0692.001. Conforme laudo de avaliação de �s. 269/270, Consta que sobre 
o referido terreno existem benfeitorias no interior correspondente a Galpões sendo: A) Galpão construído em alvenaria revestida com argamassa e com acabamento em tinta látex, esquadrias de ferro e cobertura com telhas de aço, com área construída de 626,08m2, com idade aparentemente de 10 anos, 
podemos classi�ca-la sendo do tipo “GALPÃO COMERCIAL”. B) Galpão construído em alvenaria e fechamento metálico, revestida com argamassa e com acabamento em tinta látex, esquadrias de ferro e cobertura com telhas de aço, com área construída de 244,20m2, com idade aparentemente de 10 anos, 
podemos classi�ca-la sendo do tipo “GALPÃO COMERCIAL”. C) Cobertura construída sobre estrutura metálica, com telhas de aço, piso concreto, com área construída de 112,10m2, com idade aparente de 10 anos, podendo ser classi�cada como “GALPÃP COMERCIAL”. AVALIAÇÃO: R$ 1.231.881,63 
(Hum Milhão, duzentos e trinta e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e três Centavos) atualizado pela tabela do TJSP, em Abril/2018. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: R.3 HIPOTECA – em favor Texaco Brasil S/A; Av.4 – BLOQUEIO – em favor de Pina e Soares Advogados Associados, 
nos autos da Carta precatória 1486/2006, em trâmite pela 3ª Vara Cível da Com. de Rio Claro, oriunda dos autos em tramite pela 2ª Vara cível da Comarca de Piracicaba, Processo nº 2383/2005 – Execução. DEPOSITÁRIO: JOSÉ DIONÍSIO ORLANDINI. 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.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1052455-91.2015.8.26.0100. O Dr. Gustavo Coube de Carvalho,
Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a PGG - Paryzer Global Group Incorporadora Ltda
que Potenza Comércio e Indústria Ltda lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a
quantia de R$ 21.691,87, referente ao não pagamentos das notas fiscais. 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. Será o presente, afixado
e publicado. São Paulo, 16/01/19. 24 e 25/01

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1038820-72.2017.8.26.0100. O Dr. Luciano Gonçalves Paes
Leme, Juiz de Direito 3ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP, etc... Faz saber a VICENTE OLIVEIRA
MIRANDA (RG nº 11.879.965 e CPF/MF nº 134.153.838-90) que ANTONIO TOMÉ ABADESSO lhes
ajuizou uma Ação Monitória para cobrança da quantia de R$ 87.074,50. Estando o réu em lugar ignorado,
expede-se o presente edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito (acrescido de 5%
de honorários advocatícios e isenção de custas) ou ofereça embargos. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito.
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 18/12/18. 24 e 25/01

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos
autos do PROC. Nº 1063004-39.2017.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara de Fazenda Pública, do
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciene de Oliveira Ribeiro, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA-
ÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB move uma Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra ANTONIO
MARQUES ROLLO, por si e na condição de curador de CHIRLEY ANGELICA LEONEL ROLLO, objetivando a
desapropriação do imóvel, situado na Rua HELVETIA, 148, Campos Elíseos, São Paulo/SP - CEP 01215-010,
matricula 32.749 do 2º CRI/SP, atingido pelos Decretos Municipais nº 57.680, de 04 de maio de 2017 e nº 57.697,
de 19 de maio de 2017, alterados pelo Decreto 57.879 de 19 de setembro 2017, que o declarou de utilidade pública
para fins de implantação de programa habitacional de interesse social. Para o levantamento do(s) depósito(s)
efetuado(s), foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão
Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de novembro de 2018.

MEC
prorroga

inscrições do
Sisu para

dia 27
O Ministério da Educação

(MEC) prorrogou as inscrições
do Sistema de Seleção Unificada
(Sisu) até as 23h59, no horário
de Brasília, de domingo (27). As
inscrições se encerrariam nesta
sexta-feira (25).

Desde o primeiro dia de ins-
crição, estudantes relatam dificul-
dade de acessar o site e proble-
mas na hora de fazer a inscrição.

“O sistema está funcionan-
do de forma estável nesta quin-
ta-feira (24) e a lentidão eventu-
almente registrada resulta do
volume massivo de acessos si-
multâneos. O MEC continua re-
alizando todos os procedimen-
tos técnicos para que o sistema
continue estável”, diz a pasta em
nota.

O MEC também decidiu re-
ver as divulgações de nota de
corte. A partir de hoje as notas
serão divulgadas apenas à 0h,
como era feito nos últimos anos.
Nesta edição a pasta começou
a divulgar as notas cinco vezes
por dia.

“A medida foi adotada para
não prejudicar os estudantes
que ainda não realizaram sua
inscrição e melhorar o acesso
devido ao alto tráfego existen-
te”, justificou.

O resultado da seleção está
mantido para segunda-feira (28),
conforme calendário divulgado
anteriormente. (Agencia Brasil)

Justiça
americana

encerra ação
contra a

Eletrobras
A Eletrobras informou que

o prazo para a apresentação de
recursos contra o acordo firma-
do entre a empresa e investido-
res, na Justiça dos Estados Uni-
dos, foi encerrado “sem que te-
nha sido interposto nenhum re-
curso”.

“Em decorrência do trânsito
em julgado da Class Action, o
acordo já homologado adquire
plena eficácia, não existindo
mais nenhuma demanda judici-
al em curso contra a Eletrobras
nos Estados Unidos, de conhe-
cimento da companhia”, infor-
mou a empresa por meio de nota.

Em dezembro do ano passa-
do, a Eletrobras fechou um acor-
do envolvendo o pagamento de
US$ 14,75 milhões (cerca de R$
57 milhões) para encerrar uma
ação coletiva movida por inves-
tidores contra a empresa relaci-
onada a casos de corrupção
descobertos pelas investiga-
ções da Operação Lava Jato.

Como contrapartida, a em-
presa conseguiu a exoneração
completa de quaisquer acusa-
ções e responsabilidades em
face da Eletrobras e executivos
envolvidos na ação coletiva.

O acordo foi fechado  na
quarta-feira (23) no Tribunal
Distrital dos Estados Unidos
para o Distrito Sul de Nova York.
De acordo com a Eletrobras, a
iniciativa teve por objetivo en-
cerrar todas as ações em curso
iniciadas pelos investidores que
adquiriram ações ordinárias e
preferenciais da Eletrobras.

A ação coletiva contra a
empresa foi movida por investi-
dores titulares de American
Depository Shares-ADS, um
tipo de certificados de ações,
emitidos por bancos dos Esta-
dos Unidos, com lastro em títu-
los de empresas estrangeiras e
negociados em dólares nas bol-
sas de valores dos EUA.

Segundo a Eletrobras, o
processo foi extinto com julga-
mento do mérito e que os cus-
tos com honorários e reembol-
so de despesas com advogados
serão deduzidos dos US$ 14,75
milhões depositados na conta
judicial do acordo.

A empresa já havia dito an-
teriormente que o acordo não
representa reconhecimento de
ato ilegal ou culpa pela
Eletrobras, que continua a ne-
gar as alegações e acusações
feitas na ação. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008251-79.2017.8.26.0006
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França,
Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Paloma Ruth da Silva, CNPJ 12.751.367/0001-26, na pessoa de seu
representante legal, que Pldevice Tecnologia em Sistemas de Computadores Ltda, ajuizou
uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 4.121,28 (junho/2017),
referente ao inadimplemento de nota promissória. Estando a executada em local ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague
o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado
o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o
prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecer embargos, facultando a
executada nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito
de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo
em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês,
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-
se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela exequente (Art. 344 do NCPC). Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de novembro de 2018.   B 24 e 25/01

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
E 10 DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0047359-98.2011.8.26.0053. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/
Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). JOSE GOMES JARDIM NETO, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA
DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO move uma Desapropriação por Utilidade Pública / DL
3.365/1941 contra RENO PRADO, CPF: 050.051.718-51 e s/m SILVANA APARECIDA
FRANCO DE OLIVEIRA PRADO, CPF: 064.664.448-30, objetivando a área de 137,88 m²
(terreno e benfeitorias), concernente à totalidade do imóvel situado na Rua Francisco
Collantes, nº 46, Campo Limpo, contribuinte nº 168.265.0031-1. Contestada a ação, foi
recusada a oferta. E para levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição
de edital com o prazo de 10 dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e
para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de outubro de
2018.          B 24 e 25/01

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO: nº 0226772-95.2009.8.26.0100.
Dra. Andrea Galhardo Palma, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca
da Capital faz saber a Luis Fernando Cassimiro (CPF 427.428.039- 04) que Monsanto
do Brasil Ltda ajuizou-lhe ação Monitória para recebimento de R$ 48.126,53 (dez/09)
decorrente do inadimplemento da duplicata nº 08327, vencida em 25.08.05. Estando o réu
em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 supra, pague
o valor supra devidamente corrigido e acrescido de honorários advocatícios de 5%, que
o tornará isento das custas processuais ou, no mesmo prazo, apresente embargos, sob
pena de constituir título executivo judicial, ficando advertido de que no caso de revelia será
nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo,
26 de outubro de 2018. NADA MAIS.   B 24 e 25/01

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 20 de dezembro
de 2018, por parte da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com sede no
Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, na cidade de Brasília/DF,
ficam INTIMADOS, REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro,
casado, cobrador,RG nº 346251102-SSP/SP, CPF sob nº 300.448.768-
31 e PRISCILA SILVA VIEIRA, brasileira, casada, auxiliar de produção,
RG nº 403363457-SSP/SP, CPF sob nº 344.728.288-63, a efetuar
neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins de Vasconcelos,
nº 2.378, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00 horas, o
pagamento de R$15.132,32 com os encargos previstos em contrato
de alienação fiduciária registrado sob nº 6na matrícula nº
206.118,referentes à aquisição de um apartamento sob nº 32 C,
localizado no 3º pavimento do Condomínio Praia do Guaiuba, situado
na Rua Teodoro Riccio, nº 151, 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
pessoal dos destinatários, é feita a intimação dos mesmos por edital,
publicado por 03 (três) dias. São Paulo, 22 de janeiro de 2019. Eu,
Adriana Bergamo Bianchini da Silva, Oficial Interina, a digitei, conferi e
assino. 23, 24 e 25/01

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 08 de janeiro
de 2019, por parte da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com sede no
Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, na cidade de Brasília/DF,
ficam INTIMADOS, ELAINE CRISTINA BARTH MOSCA, brasileira,
casada, comerciante,RG n° 14.422.200-0-SSP/SP, CPF sob n°
162.502.048-14 e RENATO MOSCA, brasileiro, casado, empresário,
RG. 14.737.458-3-SSP/SP, CPF sob n° 086.077.508-95, a efetuar neste
Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins de Vasconcelos, nº
2.378, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00 horas, o
pagamento de R$977.070,39 com os encargos previstos em contrato
de alienação fiduciária registrado sob nº 7na matrícula nº
20149.798,referentes à aquisição de um imóvel, situado na Avenida
Zelina nº 1.027, 1.031 e 1.037 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
pessoal dos destinatários, é feita a intimação dos mesmos por edital,
publicado por 03 (três) dias. São Paulo, 22 de janeiro de 2019. Eu,
Adriana Bergamo Bianchini da Silva, Oficial Interina, a digitei, conferi e
assino. 23, 24 e 25/01

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 0189288-75.2011.8.26.0100 (583.00.2011.189288).
A Dra. Vanessa Ribeiro Mateus, Juíza de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível,
na forma da Lei. Faz Saber a Optar Construção Civil e Projetos Ltda, CNPJ 04.284.520/
0001-24, na pessoa de seu representante legal, que Basf S/A, ajuizou uma ação Execução
de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 336.484,49 (01.07.2018), referente ao
inadimplemento das Duplicatas Mercantins nºs 048361-001, 049420-001, 049691-001,
049692-001, 049989-001, 049990-001, 051064-001, 049420-002, 049691-002, 049692-
002, 049989-002, 049990- 002, 051064-002, 049420-003, 049691-003, 049692-003, 049989-
003, 049990-003 e 051064-003. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum
reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento
no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias,
a afluir após o prazo supra, para oferecer embargos, facultando a executada nesse prazo,
reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em
execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente,
afixado e publicado.          B 25 e 29/01

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de Sentença (0013467-19.2018.8.26.0001) -
Processo Principal: 1000115-79.2015.8.26.0001. A Dra. Ana Carolina Della Latta Camargo
Belmudes, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível - Foro Regional I - Santana. Faz Saber a Clara
Regina Ferreira Alves, CPF 279.246.788-67; Carmem Russo Ferreira, CPF 332.209.548-
71; Aurea Russo Ferreira Alves, CPF 872.057.938-15 e Raquel Russo Ferreira de
Vasconcelos, CPF 293.914.228-96, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por
Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo, foi julgada procedente, condenando as rés ao
pagamento de R$ 424.044,03 (maio/2018), corrigidos monetariamente, bem como a custas,
honorários advocatícios e demais cominações. Estando as rés em lugar ignorado, expediu-
se o presente, para que, em 15 dias, após fluir após os 20 dias supra, efetuem o pagamento
voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários
advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do Código de Processo Civil). Transcorrido o
prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que as executadas,
independente de penhora ou nova intimação, ofereçam sua impugnação, nos próprios
autos (art. 525 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
29 de agosto de 2018.          B 25 e 29/01

Citação e Intimação Prazo 20 dias Proc. 1104740-61.2015.8.26.0100. O Dr. Antônio Carlos
de Figueiredo Negreiros, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível Foro Central Cível. Faz Saber
a Rosa Auada Hallal, CPF 217.665.258-49, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou
uma ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo como executados A&H Comercial
Ltda e outros, para a cobrança de R$1.789.718,21 (out/2015), referente ao inadimplemento
do Contrato de Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro nº
003302393000000560, cadastrado internamente sob o nº 0239000005600300170. Estando
a executada em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias,
pague o débito atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custa e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas,
prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de não fazendo, ser
convertido em penhora o arresto efetuado sobre o imóvel situado na Alameda Luxemburgo,
51, Alphaville Residencial I, Casa Residencial, objeto da matrícula nº 19.895 do CRI da
Comarca de Barueri/SP, presumindo-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. São Paulo 11 de dezembro de 2.018.          B 25 e 29/01

Citação - Prazo 20 dias Processo 1128336-40.2016.8.26.0100. O Dr. Gustavo Coube de
Carvalho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Elmatec
Indústria de Plásticos Ltda, CNPJ 59.105.304/0001-66, na pessoa de seu representante
legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação
com Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 20.402,06 (11/
2016), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como ao pagamento dos valores
correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas
e inadimplidas, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do
imóvel situado na Avenida Antônio Piranga, nº 973, Centro, Diadema/SP, Cliente 10010822
instalação MTE 0001910. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sendo nomeado
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se
verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o
presente, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 02 de janeiro de 2019.

        B 25 e 29/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0117475-85.2011.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Daniela Dejuste de Paula, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Luiz Fernando
Pires, RG 24.996.212-3, CPF 391.940.199-91, que Ana Maria Dalberto Gomes ajuizou-
lhe uma Ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 1.733,19 (02/2011), acrescidos
de juros e correção monetária, referente ao cheque de nº 000005 no valor nominal de R$
1.500,00, devolvido pelo banco sacado, 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 valor supra devidamente
corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC),
que o tornará isento das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito
o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos, sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
14 de dezembro de 2018.          B 25 e 29/01

Intimação Prazo 20 dias Cumprimento de sentença (0086185-08.2018.8.26.0100) Processo
Principal 0201496-91.2011.8.26.0100. O Dr. Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros,
Juiz de Direito da 7ª Vara Cível Foro Central Cível. Faz Saber a Oxil Indústria e Comércio
de Plásticos Ltda, CNPJ 07.160.090/0001-27, na pessoa de seu representante legal, que
a Ação de Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S/A, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 635.515,35
(11/2018), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e
demais cominações. Estando a ré em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que,
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento voluntário do débito, sob pena
de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art.
523, § 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação,
ofereça impugnação (art., 525 do C.P.C.). Será o presente edita, afixado e publicado na
forma da Lei. São Paulo, 04 de dezembro de 2018.          B 25 e 29/01

Edital de 1° e 2° Praças de bem imóvel e de intimação do executado DORA GRIMBERG  (RG nº 2.399.110
e CPF nº 790.745.538-34) e seu marido se casado for, ciencia do terceiro interessado LUIZ ABEL GRUNSPAN.
O Dr. Rodrigo Galvão Medina, MM Juíz de Direito da 9ª Vara Civel do Foro Central/SP, na forma da Lei, FAZ
SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Praças do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possam, que, por esse r. Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de Sentença,
ajuizada por BRUCE STEPHAN ADDIS, Processo nº 1036873-13.1999.8.26.0100, 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 a praça será realizada por meio eletrônico, com fulcro no artigo 879 do Código de Processo
Civil e regulamentada pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por
meio do portal www.allianceleiloes.com.br. A 1ª Praça terá início no dia 25/02/2019 às 15:00 horas e
término dia 28/02/2019 às 15:00 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 1º Praça,
fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia 28/02/2019 às 15:01 horas que se estenderá por no
mínimo vinte dias e se encerrará em 27/03/2019, às 15:00 horas. Em segunda praça, 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 conduzidas 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, através 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 com 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 das praças/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 bancário em nome de Cláudio Sousa dos Santos – CPF 073.919.578-60,
Banco Bradesco, Agência: 0095, Conta Corrente: 171.261-6, 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.
Bem:  Apartamento nº 101, antigo 102, no 10º andar ou 12º pavimento do “ EDIFICIO GUARAREMA”,
situado na rua Homem de Mello, nº 407, no 19º subdistrito - Perdizes, com a área útil de 206,5830m², a área
comum de 35,3780m², totalizando a área constuida de 241,9610m², correspondentdo-lh a fração ideal de
3,99045%. Contribuinte 021.055.0231, objeto da matricula 5102 do 2º CRI/SP. Um espaço indeterminado
para a guarda de dois veículos de passeio, na garagem do “Edifício Guaparema”, situado na rua Homem
de Mello, 407, 19º Subdistrito- Perdizes, com a área construída de 52,14500m2, correspondendo-lhe a fração
ideal no terreno, equivalente a 0,9256%. CONTRIBUINTE: 021.055.0231, objeto da matrícula nº 5103 do
2º CRI de São Paulo. Avaliação total R$ 1.620.000,00 (abril/2016), valor que será atualizado até a data da
alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 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 5% (cinco por cento), conforme art. 7º, § 3º Resolução 236/
2016 CNJ. 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. A publicação deste Edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais
dos executados e dos respectivos patronos. Dos autos, não consta recurso pendente de julgamento, e até a
presente data não consta débitos de cotas condominiais. Cumpre informar que 50% do imóvel pertence aos
exequentes foi adquirido por força da sucessão no inventario de Luiz Grimberg e sua mulher Lia K. Grimberg,
onde consta como beneficiaria Ester Addis (a quem os exequentes sucederam no inventário), juntamente com
a executada, processo nº 0900147-62.1981, em trãmite pela 2º Vara da Familia e Sucessões do Foro Central,
cuja penhora se encontra as fls.533, e, em que pese a meação a arrematação será da totalidade do bem,
conforme disciplina o art. 843 do NCPC. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da
Lei. São Paulo, 19 de dezembro de 2018. Rodrigo Galvão Medina – Juiz de Direito

1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação do ora executado LUIZ AGNALDO DE MATTOS VAZ,
CPF nº 115.682.088-04, de sua mulher se casado for, da credora com garantia de penhora PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, CNPJ Nº 46.392.130/0003-80, e da proprietária figurante na matrícula
BRASCAN IMOBILIÁRIA S/A, CNPJ Nº 29.964.749/0001-30, expedido nos autos da Ação de Execução de
Título Extrajudicial, promovida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PINHEIROS SPAZIO, CNPJ nº 58.371.329/
0001-49 - processo nº 1005430-24.2016.8.26.0011. O Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia, Juiz de Direito
da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, na forma da Lei, etc...FAZ SABER aos que o presente edital
de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que o Leiloeiro Oficial
nomeado, Sr. Renato Morais Faro, matriculado na Jucesp n.º 431, com escritório na Rua Silveira Martins,
70, 9º andar - Centro - São Paulo/SP e endereço eletrônico faroleiloes@terra.com.br, e na forma do art. 879,
II do NCPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado pelo Tribunal
de Justiça www.faroonline.com.br, no dia 01/02/19, às 15:00 horas, terá início a 1ª praça e e estenderá por três
dias subsequentes, encerrando-se em 04/02/19, às 15:00 horas, sendo entregue a quem mais der igual ou
acima da avaliação, sendo que, em não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça no dia 04/02/19, às 15:01 horas
e se encerrará no dia 25/02/19, às 15:00 horas, para o 2º Leilão, ocasião em que os referidos bens serão
entregues a quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 70% da avaliação atualizada. Pelo
presente edital, ficam intimados os executados e demais interessados, se não intimados pessoalmente ou na
pessoa de seus advogados. CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na
modalidade “ON-LINE”, sendo que os lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor
www.faroonline.com.br e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real
das ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente
registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro
dos lanços DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar no prazo improrrogável de 24 horas o valor
do lance vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida através do site www.bb.com.br. DA
COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de
arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até 24 horas após o leilão. DO AUTO DE
ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado
pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará perante o Juízo competente a imissão na
posse. DA ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha a adjudicar os bens ficará igualmente responsável pelo
pagamento da comissão do Leiloeiro sobre o valor da avaliação. DA REMIÇÃO: Na hipótese de remição da
execução, nos termos do artigo 826 do CPC, após a publicação do edital, os devedores pagarão a comissão
do Leiloeiro Oficial de 3% (três por cento), sobre o valor de avaliação dos bens, para cobertura de todos os
dispêndios do Leiloeiro, acrescido de todos os encargos previstos, devendo apresentar os pagamentos ao
Leiloeiro Oficial conjuntamente com a petição, fazendo expressa menção à remição da execução, caso em que
não deverá fazer uso do protocolo integrado. ACORDO: Caso haja acordo entre as partes, após a publicação
do edital, serão devidas ao leiloeiro as do leilão. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas
no escritório do Leiloeiro Oficial, na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, - Centro - São Paulo/SP, ou ainda, pelo
telefone (11) 3105-4872 - email: contato@faroonline.com.br. LOTE ÚNICO: direitos que o executado
possui sobre o Apartamento nº 52, localizado no 5º andar, do Condomínio Pinheiros Spazio, à Rua Dr.
Virgílio de Carvalho Pinto, 306, no 45º Subdistrito, Pinheiros, com área privativa de 136,020m², área comum
de 97,230m², área total de 233,250m², com direito ao uso de duas vagas na garagem, cabendo-lhe a fração
ideal de 1,4659% no terreno do condomínio. Matrícula nº 68.302, do 10º Cartório de Registro de Imóveis de
São Paulo, contribuinte nº 015.003.0533-2. Valor da Avaliação: R$1.563.689,49 (um milhão, quinhentos
e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), de acordo com
o cálculo de fls. 381, datado de novembro/2018. A avaliação será atualizada até a data da alienação judicial,
de acordo com os índices oficiais, e eventual valorização imobiliária superveniente, em laudos
elaborados a mais de um ano, deverá de pronto ser incorporada no lanço. Obs. 1: Consta da Av. 01,
da referida matrícula, penhora nos autos da execução fiscal (Execuções Fiscais Municipais de São Paulo),
nº de ordem: 124.722/02, movida pela Prefeitura Municipal de São Paulo contra Brascan Imobiliária S/A;
Obs.2: Consta da Av. 02, da referida matrícula, penhora nos autos da execução fiscal (Execuções Fiscais
Municipais de São Paulo), nº de ordem: 103.045/05, movida pela Prefeitura Municipal de São Paulo contra
Brascan Imobiliária S/A; Obs.3: Consta da Av. 03, da referida matrícula, penhora nos autos da execução fiscal
(Execuções Fiscais Municipais de São Paulo), nº de ordem: 241.039/06, movida pela Prefeitura Municipal de
São Paulo contra Brascan Imobiliária S/A. Obs.4: Constam débitos de IPTU para o exercício atual no montante
de R$5.135,77, para 17/01/19, e dívida ativa no valor de R$164.120,95, para 17/01/19. Obs. 5: O valor do débito
exeqüendo de acordo com o cálculo do contador datado de 21/11/18, já com o desconto do valor depositado
nos autos, perfazia o montante de R$22.144,78 (vinte e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta e
oito centavos) naquela data, e será atualizado até a data do leilão. Ainda, segundo determinação judicial, deve-
se advertir que eventuais débitos de condomínio pendentes e não pagos por meio desta ação serão suportados
pelo arrematante. ÔNUS TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais ônus, taxas ou impostos incidentes sobre o bem
correrão por conta do arrematante ou adjudicante. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.
São Paulo,  de         de . Eu___escrevente digitei. Eu__coordenador(a), subscrevi. Dr. Paulo Henrique Ribeiro
Garcia - Juiz de Direito

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0076606-36.2018.8.26.0100. A Dra. Luciana Biagio Laquimia,
Juíza da Direito da 17ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a CARTA EDITORIAL LTDA (CNPJ n.° 48.112.650/
0001-55) que CONDOMÍNIO OUTEIRO DAS BRISAS, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA DE
ENCARGOS CONDOMINIAIS SOB O PROCEDIMENTO COMUM ora em fase de Cumprimento de
Sentença, referente ao não pagamento das despesas condominiais da unidade autônoma 06 da quadra N,
localizada no Condomínio autor. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue o pagamento do débito de R$ 64.296,03 - atualizados até
outubro/2018), devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso
de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
São Paulo, 18/12/18. 24 e 25/01

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE – BANCO BMG, com inscrição no CNPJ n.º 61.186.680/
0001-74 por seu procurador, devidamente constituído, REALIZARÁ pelo leiloeiro público Oficial, Dilson
Marcos Moreira, devidamente matriculado na JUCEMG, sob nº 267, Leilão Público para vender o imóvel
consolidado pela Instituição Financeira, nos termos da Lei 9.514/97, e ainda conforme os termos da decisão
proferida nos autos do processo de nº 1027286-37.2017.8.26.0002 , que consiste em um Imóvel em São Paulo/
SP, a saber: Um apartamento de nº 91, com 115,38m2 de área útil, localizado à Rua Barão de Jaceguai, nº
1.046, Bairro Campo Belo em São Paulo/SP. Registrado no 15º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de São Paulo/SP, Matrícula nº 10.297, como todas as suas benfeitorias e acessórios, tendo como devedor(es)
fiduciante(s): Orlando Coutinho Júnior, brasileiro, separado consensualmente, empresário, RG nº 13.607.895/
SSP-SP, CPF nº 238.150.007-34, residente e domiciliado na Rua Barão de Jaceguai, nº 1.046, apartamento
91, Bairro Campo Belo em São Paulo/SP. 1) Fica autorizado ao leiloeiro aqui indicado colocar a venda, em
Primeiro Leilão, o imóvel acima descrito e caracterizado, a ser realizado no dia 28 de janeiro de 2019, às 17:00
horas, na Av. Raja Gabáglia, nº 4697, Bairro Santa Lúcia em Belo Horizonte/MG, por preço não inferior de
R$923.000,00 (novecentos e vinte mil reais), de acordo, com o disposto no § 1º, do artigo 27, c.c inciso VI, do
artigo 24, ambos da Lei 9.514/97; O leilão estará disponível também no sistema on-line, devendo os interessados
pré cadastrarem no site www.casaleiloeira.com.br para receberem a senha de acesso e automaticamente
estarão vinculados aos termos de adesão do leilão on-line, além de todas as disposições legais aplicáveis à
espécie. 2). Caso o imóvel não alcance no primeiro leilão o lance acima determinado, fica desde já autorizada
a realização de segundo leilão, no dia 14 de fevereiro de 2019, às 17:00 horas, no mesmo local do primeiro
leilão, pelo maior lance, desde que igual ou superior ao valor da dívida, acrescida de todos encargos, multa,
prêmios de seguro e demais encargos contratuais, custas de intimação, tributos, imposto de transmissão -
ITBI, cotas condominiais ordinárias e extraordinárias e honorários advocatícios, além das despesas de
leiloeiro, editais e eventuais anúncios através da mídia pelo valor de R$597.976,07. (quinhentos e noventa e
sete mil, novecentos e setenta e seis reais e sete centavos.) tudo na forma do disposto nos incisos I e II, do
§ 3º, do artigo 27, da Lei 9.514/97. 3) Para tanto fica, ainda, autorizada a publicação dos editais necessários
e obrigatórios, em jornal de circulação local. 4) Em caso de arrematação, o arrematante deverá pagar no ato
do leilão o sinal de 20% sobre o valor arrematado, e mais a comissão de 5% de leilão, sobre o valor da
arrematação, de acordo com a legislação que regulamenta a profissão, e o restante 80% deverá ser pago em
72 horas. Os interessados em visitar o imóvel poderão fazê-lo nos dias úteis, desde que haja  prévia comunicação
à equipe do leiloeiro e concordância do ocupante do imóvel. 5) Em caso de arrematação, quer em primeiro
ou segundo leilão, fica estabelecido que: a) Deverá ser expedida, no ato da arrematação, a respectiva carta,
devidamente assinada pelo leiloeiro, arrematante, credor fiduciário e 05 (cinco) testemunhas. b) Fica ciente,
o arrematante, que o imóvel está ocupado, como fica também notificados os devedores fiduciantes da realização
do 1º e do 2º leilão. c) De acordo com a Lei 9.514/97, em seu artigo 27, se o bem estiver locado, a locação deve
ser encerrada em 30 dias, após a consolidação da venda. d) O imóvel não possui débitos de IPTU em aberto
até a presente data. e) Todas as taxas e impostos correrão por conta do arrematante a partir do momento da
imissão de posse do mesmo. Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2019. Dilson Marcos Moreira-Leiloeiro Público
Oficial-JUCEMG nº 267. 24, 25 e 29/01

EDITAL DE INTIMAÇÃO E CIENTIFICAÇÃO Processo Físico nº: 0013658-40.2004.8.26.0006 Classe:
Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Duplicata Exeqüente: Premiare Assessoria e Consultoria em
Gestão Empresarial Ltda. (antigo Complexo Hospitalar Paulista Ltda.) Executados: Eolo Morandi e outros
EDITAL DE INTIMAÇÃO E CIENTIFICAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013658-
40.2004.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de França,
Comarca de São Paulo-SP., Dr(a). Sinval Ribeiro de Souza, na forma da lei, etc., FAZ SABER aos coexecutados
Espólio de Nielson Toledo Louzada (representado pela inventariante Irene Radominski Louzada (CPF. nº
166.874.398-12)), José Aude Ferrer (CPF. nº 029.887.048-72) e Rubens Silveira Perches (CPF. nº 005.901.188-
20), os dois últimos casados, anteriormente à vigência da Lei nº 6515/77, no regime da comunhão de bens,
respectivamente, com Sônia Maria Campos Pacheco Ferrer (CPF. nº 029.887.048-72) e Lourdes Aparecida
Guerches Perches (CPF. nº 005.901.188-20), bem como a Sônia Maria Angelis Morandi (CPF. nº 635.094.588-
34), casada, anteriormente à vigência da Lei nº 6515/77, no regime da comunhão de bens, com o coexecutado
Eolo Morandi (CPF. nº 025.350.768-53), nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo como
exequente Premiare Assessoria e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. (antigo Complexo Hospitalar
Paulista Ltda.), que procedeu-se à penhora, sendo os mesmos nomeados depositários, em relação a 11 (onze)
imóveis (observando-se a expressa desistência da exequente, em prosseguir com a penhora dos bens de
propriedade do coexecutado Eolo Morandi e, com o advento da alienação dos imóveis, deverá ser reservada
a quota parte pertencente ao mesmo), situados na Rua Joaquim Marra, 34, 88, 90, 98, 156, 160, 166, 170 e
174, 38º Subdistrito-Vila Matilde, matriculados no 16º Serviço de Registro de Imóveis de São Paulo-SP., sob
nºs 11.520, 13.078, 21.145, 21.458, 22.972, 39.842, 45.482, 45.549, 56.313, 56.556 e 164.269. Estando os
mesmos em lugar ignorado, foram deferidas sua INTIMAÇÃO E CIENTIFICAÇÃO por EDITAL, para que,
em 15 dias, a fluir dos 20 supra, ofereçam impugnação e, na ausência da qual, o feito prosseguirá em seus
ulteriores termos da lei e cominações. Será este afixado e publicado. São Paulo, 14 de janeiro de 2019.

24 e 25/01

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1012576-75.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Despesas Condominiais Requerente: Subcondomínio Casas e Townhouse Condomínio Terrara
Requerido: Tiner Empreendimentos e Participações S.A. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1012576-75.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS EDUARDO PRATAVIERA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) TINER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 03.319.862/0001-70, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Subcondomínio Casas e Townhouse Condomínio
Terrara, para receber a quantia de R$ 823,14, referente ao não pagamento das despesas condominiais.
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 revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de janeiro de 2019. 24 e 25/01

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1049728-02.2014.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Condomínio em Edifício Requerente: CONDOMÍNIO ANTIGUA Requerido: ANA PAULA LEITE
MACHADO SILVA e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1049728-
02.2014.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São
Paulo, Dr. Paulo Baccarat Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANA PAULA LEITE MACHADO SILVA,
CPF 265.086.578-44, e a ADEMILSON BENTO DA SILVA, CPF 147.440.918-06, que lhes foi proposta uma
ação de Procedimento Comum por parte de CONDOMÍNIO ANTIGUA, para cobrança da quantia de R$
2.150,02 (outubro/2014) referente ao débito do imóvel situado à rua José da Silva Ribeiro, 200, apto. 44, bl.A,
Vila Andrade, CEP 05726-130, São Paulo/SP. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foram
determinadas as suas CITAÇÕES, 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, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, os réus serão
considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de janeiro de
2019. 24 e 25/01

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0072326-22.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento de
Sentença - Obrigações Exequente: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Municipio Sp
Prodam S/A Executado: CR5 Brasil Segurança Ltda Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº
0072326-22.2018.8.26.0100. O Dr. André Augusto Salvador Bezerra, Juiz de Direito da 42ª Vara Cível da
Capital - SP, na forma da lei, etc... Faz saber a CR 5 BRASIL SEGURANÇA LTDA que EMPRESA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAMSP
S/A ajuizou uma ação de cobrança ora em fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se a executada
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue o pagamento
do débito de R$ 427.509,78, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que,
em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de
10%, nos termos do artigo NCPC, art. 513 e § 2º 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 07 de janeiro de 2019.  24 e 25/01

Isec Securitizadora S.A. - CNPJ/MF 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949 - Companhia Aberta
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, hora, local: 10.01.19, 11hs, na sede, Rua Tabapuã, 1.123, conjunto 215, São Paulo/SP. Presença: totalidade dos con-
selheiros. Mesa: Presidente: Juliane Effting Matias, Secretária: Ila Alves Sym. Deliberações aprovadas: emissão de CRI 
e CRA até o limite de R$ 20.000.000.000,00, por prazo indeterminado os quais serão emitidos em uma ou mais emissões e 
séries, nos termos da lei, e poderão ter sua colocação realizada total ou parcialmente, seja por meio de oferta pública: CVM 
400 de 29.12.03, ou por meio de oferta pública com esforços restritos de colocação, CVM 476 de 16.01.09. Nada mais. SP, 
10.01.19. JUCESP 47.719/19-9 em 22.01.2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Companhia Müller de Bebidas 
C.N.P.J. nº 03.485.775/0001-92 - NIRE 35.300.174.054

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da Companhia convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar, em 1ª 
convocação, no dia 12.03.2019, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada no Município de Pirassununga/SP, na Es-
trada Municipal PNG 349, Chácara Taboão, para deliberar acerca da seguinte ordem do dia: “a pedido dos acionistas Luiz 

-

Souza e Silva Pereto - Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Pirassununga, 24.01.2019.         (25,29,30)

N.I.B.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.  –  (Em Constituição)
Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações em 23/07/2018

Data, Hora e Local: Aos 23/07/2018, às 09:15 horas, na Rua Pamplona, nº 724, 7º andar, conjunto 77, Município de São Paulo, SP, CEP: 01405-001. 
Quórum de Instalação: verificou-se a presença dos Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, (Anexo II) e lista de presença (Anexo III). 
Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Sueli de Fátima Ferretti, que convidou a mim, Cleber Faria Fernandes para secretariá-la. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integralização de seu capital social; (c) aprovação do Estatuto Social da 
Companhia; (d) elaboração da ata em forma de sumário; e (e) eleição dos membros da Diretoria da Companhia. Deliberações: Dando início aos trabalhos 
e seguindo a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a) constituir a N.I.B.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., sociedade 
por ações com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Pamplona, 724 - 7º andar, conjunto 77, CEP: 01405-001; (b) fixar o capital social da Companhia em 
R$ 500,00, dividido em 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, confor-
me boletins de subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata 
(Anexo I); (d) aprovar, nos termos, do § 1º artigo 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo 
qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela AGO/2019. Diretores: Sueli de Fátima Ferretti, brasi-
leira, solteira, analista, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, RG nº 7.743.932-6-SSP/SP, CPF/MF nº 764.868.778-04, para o cargo de 
diretora. Cleber Faria Fernandes, brasileiro, casado, contabilista, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, RG nº 23.360.684-1-SSP/SP, 
CPF/MF nº 192.212.358-74, para o cargo de diretor. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei 
nº 6.404/76, não tendo sido condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevarica-
ção, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concor-
rência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, 
foi assinada pelos presentes. São Paulo, 23/07/2018. Sueli de Fátima Ferretti - Presidente da Assembleia e Diretora Eleita; Cleber Faria Fernandes - 
Secretário da Assembleia e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro  - OAB/SP 105.311-A  - OAB/RJ 19.553. JUCESP NIRE 
nº 3530052009-2, em 15/08/2018. (a) Flavia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. (Anexo I) - Estatuto Social N.I.B.S.P.E. Empreendimentos e 
Participações S.A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - A N.I.B.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. é 
uma sociedade anônima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A companhia tem 
sede e foro na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Pamplona nº 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001, podendo abrir filiais, 
agências ou escritórios por deliberação da Diretoria. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social a participação em outras Sociedades, como sócia 
ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo 4º - A Sociedade terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital - Artigo 5º - O 
capital social é de R$ 500,00, representado por 500 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo R$ 200,00 integralizados e o 
restante a integralizar no prazo de 12 meses a contar desta assembleia. §1º - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. §2º - As ações 
provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela Assembleia que deliberar sobre 
o aumento de capital. §3º - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a companhia poderá adquirir as próprias ações 
para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do  capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas 
legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assembleia Geral - Artigo 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 primeiros 
meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. §1º - A Assembleia Geral será pre-
sidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. §2º - As delibera-
ções das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, se-
rão  tomadas por maioria absoluta de voto, não computando os votos em branco. Capítulo IV - Da Administração - Artigo 7º - A administração da 
Companhia será exercida por uma Diretoria, composta por no mínimo 2 e no máximo 10 membros, todos com a designação de diretores, podendo ser 
acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no 
exercício de seus cargos, até a posse dos novos eleitos. §1º - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fixados pela 
Assembleia Geral que os eleger. §2º - A investidura dos diretores nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo 8º - No caso de impedi-
mento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá per-
manecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo 9º - A Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos 
negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários para gerenciar a Sociedade e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e pe-
rante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência; assinar docu-
mentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheques; abrir, operar e encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, 
concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo 10º - A representação da Companhia em 
juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais 
procuradores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura isolada de qualquer 
diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não su-
perior a um ano, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. § Único: Dependerão da 
aprovação de acionistas representando a maioria do capital social a prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo 11º - 
Compete à Diretoria superintender o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo 
V - Conselho Fiscal - Artigo 12º - A companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser com-
posto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. § Único - Os membros do Conselho Fiscal se-
rão eleitos pela AGO para um mandato de 1 ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo 13º - O exercício social da Sociedade 
coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Sociedade preparará um balan-
ço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. Artigo 14º - Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a 
Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as 
deduções determinadas em Lei. Artigo 15º - Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a Sociedade poderá preparar ba-
lanços intercalares a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo 16º - A Sociedade distribui-
rá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da legislação aplicável. Artigo 17º - A 
Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a maio-
ria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo 18º - Qualquer ação entre 
os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste estatuto social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo, SP.
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Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 29/11/2018, às 10h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da 
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações:  
Restou unanimemente aprovada, sem ressalvas, a eleição dos Srs. Rodrigo Lacombe Abbud, brasileiro, casado, engenheiro,  
RG nº 19.841.788-3 SSP/SP, CPF/MF nº 265.714.598-17; Rodrigo Avila Sarti, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 18.860.335-9 SSP/SP, 
CPF/MF nº 134.821.078-82; e Alexandre Segateli Bolsoni, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 26.383.000-7 SSP/SP,  
CPF/MF nº 270.410.918-48, todos domiciliados em São Paulo/SP, na Rua Funchal, nº 418, 27º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para 
os cargos de Diretores da Companhia, sem designação específica. Os Diretores eleitos tomaram posse mediante a assinatura dos 
respectivos termos lavrados em livro próprio, declarando que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. Os 
Diretores eleitos exercerão seus mandatos até a  Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da 
Companhia relativas ao exercício social que se encerrará em 31/12/2019, permanecendo no exercício de seus cargos até a investidura 
dos novos membros. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Avila Sarti - 
Presidente; Vitor Rangel Botelho Martins - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Rodrigo Avila Sarti; Kenneth Aron 
Wainer; Vitor Rangel Botelho Martins. Diretores Eleitos: Rodrigo Lacombe Abbud; Rodrigo Avila  Sarti; Alexandre Segateli 
Bolsoni. JUCESP nº 46.160/19-0, em sessão de 18/01/2019. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0064083-89.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Darque Despachantes Ltda ME (CNPJ. 12.667.992/0001-94), que o mandado monitório, expedido
nos autos da ação Monitória, ajuizada por Itaú Unibanco S/A, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se
título executivo judicial da quantia de R$ 192.342,62 (agosto de 2018). Estando a requerida 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 08 de novembro de 2018.                                                                              25 e 29 / 01 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0149553-35.2011.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA BARROS SOUTO MAIOR BAIAO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) SANDRA MARA MOTA, CPF 192.397.538-26, JOSE EDUARDO CORREIA MOTA, CPF 248.896.818-84 e C.J PLANEJADOS
LTDA ME, CNPJ 11.727.391/0001-67, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Fundo de
Recuperação de Ativos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo
de 03 (três) dias, após o prazo supra, pagarem a dívida. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, os
executados poderão requerer autorização do Juízo para pagarem o restante do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil).
Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do
Código de Processo Civil). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das
prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos (art. 916, § 5º, do Código de
Processo Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, 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 29 de novembro de 2018.                                                                                                                  25 e 29 / 01 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1032340-78.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario Chiuvite Júnior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Micheline Neves
da Cruz (CPF. 118.579.227-94), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 31.430,33
(julho de 2017), representada pelo Aditamento a Cédula de Crédito Bancário Crédito Pessoal - Portabilidade de Crédito n° 708416.
Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 30 dias supra, pague o débito atualizado,
ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante
seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-
se em penhora o arresto procedido sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 1.059,65 e R$ 125,61. Decorridos os prazos
supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2018.                                25 e 29 / 01 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1041882-26.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Soares Fialdini, na forma
da Lei, etc. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1041882-26.2017.8.26.0002. A Dra. Fernanda Soares
Fialdini, Juíza de Direito da 13ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Fernanda Alves Feitosa
(CPF. 352.027.928-24), que Maria Stella Fenerich, Mariangela Fenerich Gonçalves de Abreu e Lima, Joaman Loureiro
de Abreu e Lima, Geraldo Fenerich e Maria Aparecida de Castro Miquelino Fenerich lhe ajuizaram ação de Resolução
Contratual c/c Condenação por Perdas e Danos com Pedido de Liminar de Reintegração de Posse, de Procedimento
Comum, objetivando que a presente ação seja julgada procedente, com a consequente declaração de resolução do
Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra e de Cessão de Direitos Hereditários, além da condenação
da requerida ao pagamento de perdas e danos, representada pelo pagamento de lucros cessantes, dano emergente
e pelos danos morais, além das custas e despesas processuais, tornando definitiva a reintegração de posse, através
da antecipação de tutela requerida, condenando a requerida ao pagamento do lucro cessante representado pelos
aluguéis, e débitos de IPTU tendo como termo inicial a data da assinatura do contrato em 28/10/2013, e tendo como
termo final até a desocupação, por qualquer dos meios, em ambos os casos com a aplicação de correção monetária
pela TPET JESP e juros de mora de 1% ao mês, condenando também ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de 50 salários mínimos, e ainda, caso não seja deferida a antecipação de tutela, requer ao final, seja
declarada a resolução do referido contrato e determinada a reintegração da posse do imóvel, expedindo-se para
tanto o competente mandado. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em
15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos
alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 27 de novembro de 2018.                                                               25 e 29 / 01 / 2019.

Branco Peres Agro S.A.
CNPJ 43.619.832/0001-01

Assembléia Geral Extraordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a reunirem-se em AGE, que realizar-se-á no dia 08/02/19, 
às 10:00 h, na sede social, Rua da Consolação, 3.741, 9º Andar, conjunto 91, Sala 02, Jardim 
América, SP/SP A) -

-

B) De-

(i)
(ii) C) 


