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Edital de Leilões Eletrônicos - Artigos 881 e seguintes da Lei 13.105/
2015 (CPC/2015)

02ª Vara e Ofício Cível do Foro Regional de Jabaquara da Comarca de
São Paulo/SP.

Edital de Leilões Eletrônicos de Bem(ns) Imóvel(eis) e para Intimação
do(s) executado(s) João Batista Diniz, Dagmar Hessel Diniz; Condomínio Edifício Miruna, na
pessoa da(o) síndica(o); Prefeitura do Município de São Paulo/SP, além de eventuais ocupantes
desconhecidos, expedido nos autos da Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de
Condomínios e Acessórios promovida por Condomínio Edifício Miruna , processo nº 0007866-
02.2013.8.26.0003. O(a) Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, MM Juiz(a) de Direito
da 02ª Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei e etc.,
faz saber que o sistema gestor de leilões eletrônicos judiciais www.casareisleiloesonline.com.br levará
a hastas públicas os Bens ao final descritos. O 1º. (Primeiro) Leilão terá início dia 4 (quatro) de Junho
de 2019, 12:00:00 horas e término dia 6 (seis) de Junho de 2019, 12:00:00 horas, oportunidade em que
o  Bem Imóvel será entregue a quem mais der acima do valor da avaliação atualizada. O 2º (Segundo)
Leilão, caso não haja licitantes em primeira apregoação, terá início dia 6 (seis) de Junho de 2019, 12:01:00
horas e término dia 27 (vinte e sete) de Junho de 2019, 12:00:00 horas, ocasião em que o Bem Imóvel será
entregue a quem mais der, rejeitados lances inferiores ao equivalente a 70% (setenta por cento) do valor
da avaliação atualizada do respectivo lote, afastado com isto o preço vil (art. 885 e parágrafo único do art.
891 do CPC/2015). O Bem Imóvel será ofertado para arrematação em lote único (art. 893 do CPC/2015),
no estado de conservação em que se encontra, em caráter “ad corpus”. O Pagamento do Preço da
Arrematação será realizado à vista ou parcelado em até 30 (trinta) vezes, com pelo menos 25% (vinte e cinco
por cento) à vista, cf. art. 892 do CPC/2015, por meio de depósito judicial e sob pena de desfazimento da
arrematação. As propostas para pagamento parcelado devem ser encaminhadas ao leiloeiro oficial e respeitar
os termos e parâmetros do art. 895 do CPC/2015. A Comissão Devida à Casa Reis Leilões Online será
de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação e correrá por conta do arrematante, cf. parágrafo
único do art. 884 do CPC/2015, e será paga no ato da arrematação, sob pena de desfazimento, por meio de
depósito endereçado para conta corrente em instituição bancária a ser indicada pelo sistema gestor na
ocasião a aquisição judicial. Bem Ofertado : 01 (um) Apartamento Nº31, localizado no 3º andar ou 4º
pavimento do Condomínio Edifício Miruna, situado à Avenida Miruna, nº 1108, em Indianópolis- 24º Subdistrito.
Um apartamento com uma área útil de 99,5034m², uma área comum de 17,5034m², e uma área total de
117,0068m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,03680431 no terreno. Matrícula nº 59.207 do 14ª CRI /
SP. Inscrição Municipal / INCRA nº: 045.247.0056-0. A Matrícula do Imóvel indica que o imóvel foi havido
porJoão Batista Diniz e Dagmar Hessel Diniz, enquanto casados pelo regime da comunhão parcial de bens
na vigência da Lei 6515/77 (R. 02); e a penhora executada (Av. 04). Posse. Os executados permanecem na
posse do imóvel. Débitos Tributários. Conforme pesquisa realizada aos 22 de março de 2019, sobre o
imóvel pesavam débitos de IPTU de R$ 19.023,46 relativos aos exercícios de 2007 até 2017 e inscritos na dívida
ativa, R$ 753,59 ainda não inscritos e R$ 635,20 de  2019. Débitos de Condomínio. Trata-se de Cumprimento
de Sentença em Ação de Cobrança de Condomínios e Acessórios devidas pela unidade 31 do condomínio
exequente. Em 13 de agosto de 2014, a r. sentença de fls. 67/68 houve bem por julgar “procedente o pedido,
nos termos do artigo 269, I, do CPC, para condenar os réus ao pagamento dos valores descritos na inicial (fls.
03 e 28/33), com atualização monetária, bem como acréscimo de multa de  2% e juros moratórios desde cada
vencimento, além dos vincendos na forma do CPC, art. 290”. Restou mantida pelos VV. Acórdãos de fls. 104/
107 e 118/199, transitado em julgado aos 29 de julho de 2015 (fls. 122). O condomínio informou que o valor
executado nestes autos perfazia R$ 140.847,70 para 19 de outubro de 2017 (fls. 234). Avaliação Original: R$
480.000,00 em set/2018. Avaliação Atualizada: R$ 487.187,23 em mar/2019. Crédito Executado. O valor
executado perfazia R$ 140.847,70 para 19 de outubro de 2017 (fls.234). Recursos. Dos autos não se verifica
recurso pendente de julgamento. . Dispositivos legais. Além de cada um dos dispositivos legais acima
citados, serão aplicados na alienação em voga o parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional,
para fins de sub-rogação dos débitos tributários de caráter propter rem sobre o produto da arrematação, se
o caso; os artigos 1499 a 1501 do Código Civil, para fins de levantamento da hipoteca, se o caso; além de
quaisquer outras normas e dispositivos legais cujo MM Juízo expropriatório entenda pertinentes e cabíveis.
Da Remição da Execução. Se após a publicação do edital de leilões o devedor remir a execução na forma
do artigo 826 do CPC/2015, deverá este pagador efetuar, inclusive, a quitação em favor do sistema gestor do
equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda), em remuneração aos serviços de
organização e divulgação das hastas públicas até então executados, conforme já decidido pelo E. STJ em
caso análogo (Resp 185656-DF, 3ª. T, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22/10/2001, p. 00317). Do Acordo. Por
analogia, sendo entabulado acordo entre as partes após a publicação do edital de leilões, o pagador deverá
arcar com a quitação em favor do sistema gestor do equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor pago
(dívida exequenda), em remuneração aos serviços até então executados. Informações Finais. Correrão por
conta do arrematante todas as providências e despesas necessárias para a transmissão da propriedade dos
imóveis, inclusive o pagamento de ITBI Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, laudêmio, aforamento,
tarifas, emolumentos, registros e averbações cartorárias, extração de certidões e demais documentos; bem
como as despesas necessárias para a desocupação dos imóveis e a efetiva imissão na posse, sendo que
eventuais demais ônus e pendências, taxas e/ou impostos  porventura  incidentes sobre os bens correrão por
conta do arrematante. Pelo presente edital ficam intimados das designações e dos termos supra, na hipótese
de não localizados para intimações pessoais, João Batista Diniz, Dagmar Hessel Diniz; Condomínio Edifício
Miruna, na pessoa da(o) síndica(o); da Prefeitura do Município de São Paulo/SP e eventuais atuais ocupantes
desconhecidos. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital afixado e publicado na forma
da lei. São  Paulo, de     de 20    . Eu,   , Escrevente, digitei. Eu, , Escrivã (o) Diretor(a), subscrevi.

Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura - Juiz(a) de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0285156-
28.1998.8.26.0006 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha
de França, Estado de São Paulo, Dr. José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Sueli Aparecida da Silva Souza, CPF 025.857.798-31 (cônjuge do requerido)
e a Antonio Cirilo Alves de Oliveira, CPF 380.900.808-71 (coadquirente do imóvel) que
nos autos do processo supra procedeu-se a penhora do apartamento nº 114, localizado no
12º pavimento ou 11º andar do primeiro Bloco ou Edifício Julia, do Conjunto Residencial
Penha de França, à Avenida Amador Bueno da Veiga, nº 2.304, no 3º Subdistrito - Penha
de França, com área privativa de 56,7823 m², área comum de 40,423818 m², área total de
97,206118 m² e fração ideal no terreno de 0,95300692%, cabendo-lhe o direito a uma vaga
indeterminada na garagem coletiva localizada no sub-solo, cuja área se encontra incluída
na área comum do referido apartamento.” Contribuinte: 059.062.0154-8. Matrícula nº
78.323. do 12º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo. Encontrando-se
a cônjuge do requerido e o coadquirente do imóvel supra em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, da penhora que recaiu sobre o imóvel
supra. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de maio de 2019.          B 01 e 04/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012187-
70.2019.8.26.0100 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. FAZ SABER a(o)
GILBERTO RODRIGUES, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 6.861.026-9, CPF
011.515.758-10, com endereço à Rua Bandeira do Guaíra, 35/37, Jardim Rodolfo Pirani,
CEP 08310-400, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento
de Sentença, movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLAGGIO DI FANTI. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 168.453,56,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS.          B 01 e 04/06

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1043760-49.2018.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Família e Sucessões, do
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. Rogério Aguiar Munhoz
Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo
tramita a ação de Alteração do Regime de Bens movida por Ismael Ribeiro de Barros
Filho, RG 2.936.683, CPF 105.697.078-20, e Sonia Maria Pires e Albuquerque Ribeiro
de Barros, RG 3.418.944, CPF 908.345.778-87, por meio da qual os requerentes indicados
intentam alterar o regime de bens do casamento, realizado em 14/03/1969, no Cartório de
Registro Civil das Pessoas Naturais do 39º Subdistrito, Município e Comarca de São
Paulo - Estado de São Paulo, matrícula nº 113241 01 55 1969 2 00022 230 0006479-21, de
“Comunhão Geral de Bens” para “Separação Total de Bens”, na forma da lei. O presente
edital é expedido nos termos e para os fins do artigo 734, § 1º do CPC, com prazo de 30
dias, para o conhecimento de eventuais interessados na lide. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 14 de março de 2019.     B 31/05 e 01/06
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TJSP - COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL VIII - TATUAPÉ - 5ª VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PRAZO DE 20 DIAS.

Processo Digital nº: 0005546-85.2018.8.26.0008. Classe: Assunto: Cumprimento de Sen-
tença - Contratos Bancários. Exeqüente: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Finan-
ceiros. Executado: LUIS EDUARDO VENTURA - ME e outros. A MM. Juíza de Direito da 5a
Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. MARCIA CARDOSO,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUIS EDUARDO VENTURA-ME, CNPJ 10.843.242/0001-
09, LUIS EDUARDO VENTURA, RG 19.855.111-3 e CPF 130.411.978-55; BRUNO ROSSI
PANEQUE, RG 34.537.723 e CPF 339.957.558-01, e, ROSALAINE ROSSI, RG 16.725.421
e CPF 083.609.128-07, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sen-
tença, movida por Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros. Encontrando-se os réus
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 180.686,17, devidamente atuali-
zada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o paga-
mento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, indepen-
dentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados LUIZ CARLOS BURTI
(depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 250.483.418-72, e sua mulher VERA LÚCIA
PUCCI BURTI, inscrita no CPF/MF sob o nº 085.702.328-45, bem como da
coproprietária LOBI GESTORA E ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA.,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.402.629/0001-75. O Dr. Andre Luiz da Silva da Cunha,
MM. Juiz de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ
SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial que SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. move em
face de LUIZ CARLOS BURTI e outra - Processo nº 1103646-15.2014.8.26.0100 -
Controle nº 2035/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo
com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD
CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte
interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações
judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede
mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade
com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a
descrição detalhada do imóvel a ser apregoado, e, será afixado em local de costume e
publicado em jornal de grande circulação, em conformidade com o disposto no art. 887,
§ 3º do Código de Processo Civil. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem
deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre
esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos
interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização
da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º
Leilão terá início no dia 13/06/2019 às 15:30h e se encerrará dia 18/06/2019 às 15:30h,
onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo
lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão,
que terá início no dia 18/06/2019 às 15:31h e se encerrará no dia 10/07/2019 às 15:30h,
onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação.
DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr.
Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de
São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º
Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento)
do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS
LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal
www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA - Nos termos do artigo 843, § 1º, do Código
de Processo Civil, o coproprietário terá a preferência na arrematação, devendo concorrer
no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS
DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto os
decorrentes de débitos fiscais e tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação
nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h
(vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial
em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA
- Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.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
serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e
5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR
JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre
o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não
está 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 à
vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA
COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá
ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através
de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail.
Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal
www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado
não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será
intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO
DO BEM: Parte Ideal (75%) do Imóvel da Matrícula nº 286.147 do 11º Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP - IMÓVEL: Casa nº 2, do tipo “A”,
com frente para a via de circulação interna designada “VCV”, integrante do “Condomínio
Jatobá”, situado à Rua Miranda Guerra nº 106, no 29º Subdistrito - Santo Amaro, com a
área privativa de 502,76m2, já incluídas as áreas do abrigo para veículo e churrasqueira,
e a área comum de 70,63m2, já incluída a área referente a 01 depósito indeterminado,
perfazendo a área total de 573,39m2, correspondendo-lhe no terreno condominial uma
fração ideal de 16,6667 e um terreno de 740,60m2 que lhe é de utilização exclusiva.
Consta na Av.4, Av.6, Av.7 e Av.8 desta matrícula a distribuição da ação exequenda,
e o arresto convertido em penhora de parte ideal (75%) deste imóvel, sendo nomeado
depositário LUIZ CARLOS BURTI. Consta na Av.5 desta matrícula que nos autos da
Ação de Execução Civil, Processo nº 1080357-53.2014.8.26.0100, em trâmite na 37ª Vara
Cível do Foro Central da Capital/SP, requerida por BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A. contra LUIZ CARLOS BURTI e outros, parte ideal (75%) deste imóvel foi penhorada,
sendo nomeado depositário LUIZ CARLOS BURTI. Contribuinte nº 088.221.0028-1.
Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP que não há débitos inscritos em Dívida Ativa
e que existem débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 18.087,65 (30/04/
2019). Valor da Avaliação de Parte Ideal (75%) do Imóvel: R$ 2.699.362,29 (dois
milhões, seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte
e nove centavos) para junho de 2018, que será atualizado até a data da alienação
conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor de
R$ 6.042.487,91 (Março/2019). São Paulo, 30 de abril de 2019.     B 31/05 e 01/06

RAICHER GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial,
inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São
Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária GIOVANNA INCORPORADORA LTDA., empresa
devidamente inscrita no CNPJ n.º 09.276.295/0001-06, com sede na Alameda Jauaperi, 299, Moema, São
Paulo - CEP 04523-010, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento
Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, datado de 26/09/2015, aditado em 08/08/
2017, devidamente registrado e averbado na matrícula n.º 236.102, no qual figuram como fiduciantesELTON
RUIZ DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 24.598.276-0-SSP/
SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 163.844.818-39 e ALEXSANDRA APARECIDA FRANCO, brasileira,
solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 22.902.945-0-SSP/SP e inscrita no CPF/MF
sob o n.º 162.943.148-60, ambos residentes e domiciliados na Rua Francisco da Lira, n.º 130, apto 64 B,
Jardim Leonor M. Barros, São Paulo-SP – CEP: 02.346-010, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo presencial
nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 13/06/2019 às 10h05min, no escritório do leiloeiro
sito á Alameda Lorena 800, Sala 1504, Jardim Paulista – São Paulo/SP em PRIMEIRO LEILÃO, com lance
mínimo igual ou superior à R$ 67.108,40 (sessenta e sete mil e cento e oito reais e quarenta centavos) o imóvel
abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome dos credores fiduciários, constituído
por IMÓVEL: Vaga de garagem nº 129P, localizada no 1º subsolo do condomínio denominado Vivart Tremembé,
situado na Rua Manoel Gaya, nº 945, na Vila Nova Mazzei, 22º Subsdistrito, Tucuruvi, com área privativa total
de 8,400m²; a área de uso comum de 15,965m²., a área da unidade de 24,365m2., equivalente a uma fração
ideal de 0,0007663 no terreno e nas partes de propriedade e uso comum do condomínio ou 2,584m2; e, o
coeficiente de distribuição de despesas de condomínio de 0,0007663. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO,
DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 17/06/2019 às10h05min, no mesmo local,
a realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 61.087,07 (sessenta e um mil
e oitenta e sete reais e sete centavos) e, neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual
ou superior a somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescidas das despesas, dos encargos
legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto
de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem será
vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado,
a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual o estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente
vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A
venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. O interessado deverá efetuar
o pagamento do arremate à vista e, a comissão do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor do arremate
à vista no ato do leilão. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total
responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer
responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro
de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a
profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11 ) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro:
contato@raicherleiloes.com.br 30/05, 03/06 e 10/06/19

RAICHER GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial,
inscrito na JUCESP930, com endereço comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São
Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária GIOVANNA INCORPORADORA LTDA., empresa
devidamente inscrita no CNPJ n.º 09.276.295/0001-06, com sede na Alameda Jauaperi, 299, Moema, São
Paulo - CEP 04523-010, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento
Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, datado de 26/09/2015, aditado em 08/08/
2017, devidamente registrado e averbado na matrícula n.º 236.102, no qual figuram como fiduciantes ELTON
RUIZ DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 24.598.276-0-SSP/
SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 163.844.818-39 e ALEXSANDRA APARECIDA FRANCO, brasileira,
solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 22.902.945-0-SSP/SP e inscrita no CPF/MF
sob o n.º 162.943.148-60, ambos residentes e domiciliados na Rua Francisco da Lira, n.º 130, apto 64 B,
Jardim Leonor M. Barros, São Paulo-SP – CEP: 02.346-010, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo presencial
nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 13/06/2019 às 10h00min, no escritório do leiloeiro
sito á Alameda Lorena 800, Sala 1504, Jardim Paulista – São Paulo/SP em PRIMEIRO LEILÃO, com lance
mínimo igual ou superior à R$ 759.952,83 (setecentos e cinquenta e nove mil e novecentos e cinquenta e dois
reais e oitenta e três centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em
nome dos credores fiduciários, constituído por IMÓVEL: Apartamento dúplex nº 121, localizado no 12º pavimento
do Bloco “B” denominado Cezanne, integrante do condomínio denominado Vivart Tremembé, situado na Rua
Manoel Gaya, nº 945, na Vila Nova Mazzei, 22º Subsdistrito, Tucuruvi, com a área privativa total de 152,210m²;
a área de uso comum de 71,341m²., (incluída a área referente a 01 (uma) vaga indeterminada na garagem
coletiva do empreendimento, situada no 2º ou 1º subsolo); a área da unidade de 223,551m2., equivalente a uma
fração ideal de 0,0090204 no terreno e nas partes de propriedade e uso comum do condomínio ou 30,417m2;
e, o coeficiente de distribuição de despesas de condomínio de 0,0081044. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL
OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº
9.514/97; Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 17/06/2019 às 10h00min,
no mesmo local, a realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$752.746,21
(setecentos e cinquenta e dois mil e setecentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos) e, neste será
aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior a somatória do valor da dívida reajustada
até aquela data, acrescidas das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas
condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação
da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio
vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou
igual o estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o
bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado
de conservação que se encontra. O interessado deverá efetuar o pagamento do arremate à vista e, a comissão
do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor do arremate à vista no ato do leilão. A total responsabilidade
deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado
o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao
que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº.
22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483
ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br 30/05, 03/06 e 10/06/19

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS expedido nos autos de Interdição de
Marisa Garitano Castro requerido por Luisa Leda Garitano Castro. Processo nº 1006951-
88.2017.8.26.0004. O Juiz de Direito da 1ª Vara Da Família e Sucessões do Forum Central
Cível da Capital, Drª Eliane da Camara Leite Ferreira na forma da Lei e etc. Faz saber aos
que o presente edital virem ou dele tomar conhecimento que, por sentença proferida em
17/04/2019 foi decretada a interdição de Marisa Garitano Castro CPF nº 024,645.358-34,
declarando-a  absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil e nomeada como
curadora em caráter definitivo a Srª Luisa Leda Garitano Castro CPF nº 175.324.988-08
e RG nº 1.711.175- SSP/SP. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo
de 10 dias e fixado na forma da Lei. Nada mais. 13, 23/05 e 03/06

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretoria do Sindicato Rural de São Paulo, nos termos do Artigo
69, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social, convoca seus associados
quites e em pleno gozo de seus direitos estatutários, para a Assembléia
Geral Ordinária a ser realizada no dia 18 de junho de 2019 (3ª feira), ás
16:30 horas em 1ª (primeira) convocação com a presença da maioria
dos associados em condições de voto e, ás 17:00 horas em 2ª (segunda)
e última Convocação com os associados presentes, nas dependências
do Sindicato Rural de São Paulo, sito a Rua Aroaba, 118 – Vila Leopoldina
– São Paulo – SP, a fim de discutir e votar a seguinte:ORDEM DO DIA:
A – Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembléia anterior, B –
Leitura, discussão e aprovação do Relatório da Diretoria e Balanço do
exercício de 2018, com o respectivo Parecer do Conselho Fiscal. São
Paulo, 31 de maio de 2019. Yuichi Ide – Presidente.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1010651-75.2017.8.26.0100. O Dr. AndréAugusto Salvador Bezerra, Juiz de
Direito da 42ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Alta Energia Empreendimentos e Construções S/A
(CNPJ. 12.599.748/0003-01), que Ltsul Construções e Engenharia Ltda lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a
quantia de R$ 673.219,66 (outubro de 2018), representada pelo Contrato de Prestação de Serviços por Subempreitada
n° JC.05.04.2013.190. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias
supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue
ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra,
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                                                    01 e 04 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012327-35.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da Silveira, na
forma da Lei. FAZ SABER a(o) ADEMAR ALTAIR AMER, CPF 063.458.568-19, EDMARA POLIZEL, Brasileiro, CPF
054.859.998-08 e PETROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME, CNPJ 09.343.496/0001-70, que Banco do
Brasil S/A lhes ajuizou ação Monitória, objetivando a quantia de R$ 194.045,22 (maio de 2015), referente ao contrato
de abertura de crédito BB giro empresa Flex nº 305.203.362, celebrado em 19/09/2013. Estando os requeridos em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito
(ficando isentos de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito
(artigo 701 do NCPC), ou ofereçam embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                      01/06/2019.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1020384-70.2014.8.26.0003. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Contratos Bancários. Requerente: Itaú Unibanco S/A. Requerido: WAGNER FERREIRA FRAGOSO. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020384-70.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª
Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO FRESCA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) WAGNER FERREIRA FRAGOSO, Brasileiro, CPF 135.353.728-52, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum Cível por parte de Itaú Unibanco S/A., objetivando o recebimento da quantia de R$ 65.180,73
referente ao Contrato de nº 000000067589796. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como
verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, os requerido será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 09 de maio de 2019.                                                                                     01 e 04 / 06 / 2019.

36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 36º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1027357-
36.2017.8.26.0100. O Dr. Daniel DEmidio Martins, Juiz de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP,
Faz Saber a Roselaine Souza da Conceição (CPF. 043.905.495-88), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de
Execução, objetivando a quantia de R$ 29.690,67 (abril de 2017), representada pela Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo Pessoal n° 307.078.433. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias,
a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade,
ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e
sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente, afixado e publicado.                                                                           01 e 04 / 06 / 2019.

17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 17º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1032461-
43.2016.8.26.0100. O Dr. André Luiz da Silva da Cunha, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/
SP, Faz Saber a Transcarol Transportes Ltda EPP (CNPJ. 02.539.239/0001-60), que Scania Banco S/A lhe ajuizou ação
de Busca e Apreensão, objetivando o veículo caminhão trator, marca/modelo Scania/R 440 A 6X2, ano/modelo 2013,
chassi 9BSR6X200D3831407, Renavam 00538772930, placa MLP-6900, alienado fiduciariamente. Apreendido o bem
e tendo sido consolidadas a posse e a propriedade dele em favor do credor fiduciário ante o decurso do prazo legal
para pagamento da dívida na integralidade, foi deferida a citação da Requerida por edital, por estar em local incerto
ou não sabido, para no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, oferecer resposta, 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. SP, 07/05/2019.              01 e 04 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1054354-61.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Fabio Monteiro Dos Santos-Epp (CNPJ.07.467.612/0001-38), Alberto Jose Dos Santos (CPF.
659.811.548-53) e Fabio Monteiro Dos Santos (CPF. 249.474.818-62), que lhes foi proposta uma ação de Proce-
dimento Comum por parte de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a quantia de R$ 134.580,38 (junho de 2014),
referente ao Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flez Nr. 685.900.699. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                         01/06/2019.

36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 36º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1056269-
43.2017.8.26.0100. A Dra. Paula da Rocha e Silva Formoso, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central da
Capital/SP, Faz Saber a Rei do Brás Minimercado Ltda ME (CNPJ. 20.877.725/0001-70), que Banco Bradesco S/A
lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 39.313,21 (julho de 2017), representada pela Cédula
de Crédito Bancário Cheque Flex Pessoa Jurídica n° 5535334. Estando a executada em lugar ignorado, expede-
se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado.                                                   01 e 04 / 06 / 2019.

No Zebra Network S/A
CNPJ/MF 04.883.570/0001-28 - NIRE 3530052165-0

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de maio de 2019
• Data, Horário e Local: Realizada no dia 21 de maio de 2019, às 9:00 horas, na sede social da No Zebra Network S.A., 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vergueiro, nº 1061, Conjunto 132, 4 Boxes, Liberdade, CEP 01504-
001. • Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, § 4o, da Lei 6404/76, face 
à presença do acionista que representa a totalidade do capital social da Companhia (“Acionista”). • Mesa: Assumiu a 
presidência o Sr. André Galvão de França Britto, e como secretário o Sr. Alexandre Aurelio de Castro Carvalho. • Ordem 
do dia: Deliberar sobre: (i) redução do capital social da Companhia, por ser excessivo, para restituição aos acionistas; 
(ii) alterar o artigo 5º do Estatudo Social de forma a espelhar a deliberação anterior; e (iii) consolidação do Estatuto 
Social. • Deliberações tomadas à unanimidade: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, 
deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: 1. Aprovar a redução do capital da Companhia, considerado excessivo, 
no valor de R$2.902.713,39 (dois milhões, novecentos e dois mil, setecentos e treze reais e trinta e nove centavos), com 
o consequente cancelamento de 2.902.713 (dois milhões e novecentos e duas mil e setecentas e treze) ações ordinárias. 
2. Em função da deliberação acima, o artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia, passa a contar com a seguinte 
redação: Artigo. 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é 
de R$55.556.002,00 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil e dois reais), dividido em 1.500.000 
(um milhão e quinhentas mil) ações, todas ordinárias, nominativas, sem valor nominal. 2.1. Em decorrência da redução 
acima mencionada, resta autorizada a restituição ao Acionista, do valor correspondente à redução do capital realizada, 
em moeda corrente do país. 2.2. Adicionalmente, em face do que dispõe o artigo 174 da Lei 6404/76, resta registrado que 

da (i) publicação da presente ata antes do seu respectivo registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo; 
(ii) decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido apresentada 
pelos interessados, nos termos do parágrafo primeiro do citado dispositivo legal, oposição ou, se existente, mediante a 
prova do pagamento e/ou depósito judicial. 2.3. Permanecem inalteradas as demais disposições do Estatuto Social não 
tratadas nesta Assembleia. • Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi autorizada pelo Acionista a lavratura 
da presente Ata, que, após lida e achada conforme, foi por si assinada. • Assinaturas: Mesa: Como Presidente: Sr. 
André Galvão de França Britto, e como secretário o Sr. Alexandre Aurelio de Castro Carvalho. Acionista: Santa Teresa 

Britto (Presidente), Alexandre Aurelio de Castro Carvalho (Secretário). Santa Teresa Participações S.A. (Acionista).

COOPERATIVA DE TRABALHO FISCAL E ADMINISTRATIVA DE MÃO DE OBRA 
Edital de convocação � Assembléia Geral Extraordinária 

 
A Diretora Presidenta da COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO FISCAL E ADMINISTRATIVA DE MÃO DE OBRA, 
Inscrita no CNPJ 08.281.285/0001-98, com sede e foro no município de São Paulo,capital, no exercício dos poderes que 
lhe são conferidos pelo Estatuto Social da Entidade, Convoca todos os seus cooperados, para se reunirem em 
Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 11 de Junho de 2019, na avenida nove de julho, nº40 � 16andar 
� Bela Vista - São Paulo, SP, as 9:00 h em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, as 10:00 h em 
segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados em condições de votar, as 11:00 h em terceira 
convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I � 
Prestação de contas do Exercício de 2.017, compreendendo: Relatório de gestão; Balanço geral; Demonstrativo das 
sobras e perdas, Plano de atividades da Cooperativa para o exercício seguinte; Parecer do conselho fiscal;. II � 
Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas no exercício 2.017, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas 
para fundos obrigatórios. III � Qualquer assunto de interesse social. São Paulo, 31 de maio de 2019.  Irismar Pereira 
Feitosa - Diretora Presidenta. 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

Inscrições para o Fies
poderão ser feitas a

partir de 25 de junho
As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)

e para o Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) poderão ser
feitas de 25 de junho a 1º de julho, na internet. O edital dos progra-
mas foi publicado  na sexta-feira (31) no Diário Oficial da União.

O resultado da pré-seleção na modalidade Fies ou na P-Fies será
divulgado em 9 de julho. No primeiro caso, o resultado será consti-
tuído de chamada única e de lista de espera. A pré-seleção dos
participantes da lista de espera ocorrerá no período de 15 a 23 de
julho. Já o P-Fies terá apenas a primeira chamada.

Em ambos os casos, para concorrer a uma vaga, é necessário
que o candidato tenha feito uma das edições do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), a partir de 2010, e tenha obtido nas provas
uma média igual ou superior a 450 pontos. Precisa ainda ter tirado
nota acima de zero na redação.

Para obter o financiamento, o interessado deve ter renda familiar
mensal bruta per capta de, no máximo, três salários mínimos por
pessoa e estar matriculado em um curso superior cadastrado no
programa e que seja reconhecido pelo Ministério da Educação. Can-
didatos inadimplentes com o programa ou que já tenham sido con-
templados anteriormente não podem participar.

ProUni e Sisu

Além de participar do Fies, os estudantes podem usar a nota do
Enem para concorrer a vagas em instituições públicas de ensino
superior pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições do
Sisu poderão ser feitas de 4 a 7 de junho. Podem participar do Sisu,
os estudantes que fizeram prova do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) de 2018 e obtiveram nota na redação acima de zero.

Os estudantes interessados já podem consultar, na página do
programa, as vagas disponíveis nas instituições e cursos ofereci-
dos na edição do Sisu do segundo semestre.

Também é possível concorrer a bolsas de estudos em institui-
ções privadas de ensino superior pelo Programa Universidade para
Todos (ProUni). As inscrições poderão ser feitas de 11 de junho a 14
de junho pela internet, no site do Prouni. As bolsas de estudo
ofertadas são parciais, de 50% do valor da mensalidade, e integrais,
de 100%, e são para o segundo semestre deste ano.

As bolsas integrais são destinadas a estudantes com renda fa-
miliar bruta per capita de até 1,5 salário mínimo. Já as bolsas parciais
contemplaram os candidatos que têm renda familiar bruta per capita
de até 3 salários mínimos.

Além disso, cada estudante precisa ter cursado o ensino médio
completo em escola pública ou em instituição privada como bolsista
integral. Também podem participar do programa estudantes com
deficiência e professores da rede pública.

Os candidatos precisam ter participado do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) 2018 e ter obtido uma nota mínima de 450
pontos na média aritmética das notas obtidas nas provas do Enem.

Outra exigência é a de que o aluno não tenha tirado zero na
redação. (Agencia Brasil)
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Balanços Patrimoniais: Ativo  2018 2017
Circulante  1.640.264,44 301.442,24
Caixa e equivalentes de caixa  1,00 1,00
Aplicações financeiras  105.668,96 148.349,16
Tributos a recuperar  3.333,28 -
Créditos com acionistas  958.544,55 -
Dividendos a receber  472.716,65 -
Partes relacionadas  100.000,00 153.092,08
Não circulante  147.412.923,29 145.398.684,77
Investimentos  146.386.256,64 143.393.684,77
Imobilizado  1.026.666,65 2.005.000,00
Total do ativo  149.053.187,73 145.700.127,01

Balanços Patrimoniais: Passivo  2018 2017
Circulante  3.493.541,31 2.699.374,85
Obrigações trabalhistas e tributárias  513.318,10 513.864,61
Débitos com acionistas  285.510,24 285.510,24
Partes relacionadas  2.694.712,97 1.900.000,00
Patrimônio líquido  145.559.646,42 143.000.752,16
Capital social realizado  45.601.818,00 45.601.818,00
Capital social a integralizar  (11.400.000,00) (11.400.000,00)
Reservas de reavaliação  24.128.714,06 24.128.714,06
Ajustes de avaliação patrimonial  11.332.335,77 11.246.576,93
Reserva legal  3.275.778,27 3.152.121,50
Reserva de lucros a realizar  72.621.000,32 70.271.521,67
Total do passivo e patrimônio liquido  149.053.187,73 145.700.127,01

Paulo Salim Maluf - Diretor-Presidente
Silvio Roberto de Mula - Contador - CRC SP 190929/O-7

Demonstração dos Fluxos de Caixa  2018 2017
Lucro líquido do exercício  2.473.135,42 4.073.492,19
Resultado da equivalência patrimonial  (3.879.083,16) (4.185.610,99)
Encargos financeiros com partes relacionadas  794.712,97 -
Variações nos Ativos e Passivos
Tributos a recuperar  (3.333,28) -
Dividendos a receber  (472.716,65) -
Partes relacionadas  53.092,08 (3.006,13)
Obrigações trabalhistas e tributárias  (546,51) (4.235,60)
Caixa Líquido Atividades Operacionais  (1.034.739,13) (119.360,53)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Acréscimo) decréscimo de investimentos  450.645,68 (402.200,00)
Dividendos recebidos  521.624,45 -
(Acréscimo) decréscimo do imobilizado  978.333,35 -
Caixa Líquido Atividades Investimentos  1.950.603,48 (402.200,00)
Fluxo de caixa atividades financiamentos
Partes relacionadas  (958.544,55) -
Caixa Líquido Atividades Financiamentos  (958.544,55) -
Redução de Caixa e Equivalentes Caixa  (42.680,20) (521.560,53)
Saldo inicial em Caixa e Equivalentes Caixa  148.350,16 669.910,69
Saldo final em Caixa e Equivalentes Caixa  105.669,96 148.350,16
Redução de Caixa e Equivalentes Caixa  (42.680,20) (521.560,53)

Pasama Participações S.A. - CNPJ 60.540.499/0001-51
Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Contábeis correspondentes 
aos exercícios findos em 31/12/2018 e 2017. Permanecemos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. À Diretoria.

Demonstração dos Lucros Acumulados  2018 2017
Saldo inicial de Lucros Acumulados  70.271.521,67 66.803.904,09
Lucro líquido do exercício  2.473.135,42 4.073.492,19
Reserva legal  (123.656,77) (203.674,61)
Dividendos distribuídos  - (402.200,00)
Saldo final de Lucros Acumulados  72.621.000,32 70.271.521,67
Notas Explicativas: Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) As de-
monstrações contábeis estão apresentadas em conformidade com a Lei das 
S/A; b) Outras despesas operacionais contemplam a perda na venda de 
imobilizado; c) As despesas financeiras foram impactadas pelos juros dos 
contratos de mútuos; d) O capital social está dividido em 23.175.909 ações 
ordinárias e 22.425.909 ações preferenciais, sem valor nominal; e) Investi-
mentos de 10.733.676 ações ordinárias, equivalentes a 11,59% do capital 

Demonstração do Resultado  2018 2017
Despesas e receitas operacionais
Despesas vendas,gerais e administrativas  (293.039,57) (119.811,26)
Outras despesas operacionais  (326.175,61) (76,58)
Resultado de equivalência patrimonial  3.879.083,16 4.185.610,99
Resultado operacional antes do 
 resultado financeiro  3.259.867,98 4.065.723,15
Receitas financeiras  13.919,32 14.121,19
Despesas financeiras  (797.311,24) (2.963,06)
  (783.391,92) 11.158,13
Resultado antes do IRPJ e CSLL  2.476.476,06 4.076.881,28
IRPJ e CSLL corrente  (3.340,64) (3.389,09)
Lucro líquido do exercício  2.473.135,42 4.073.492,19

social da Eucatex S/A. Indústria e Comércio (Capital R$ 488.183, Patrimônio 
Líquido R$ 1.262.965, Lucro Líquido do Exercício R$ 28.970 - valores em 
milhares de Reais); f) A Reserva de Reavaliação e o Ajuste de Avaliação 
Patrimonial referem-se à Eucatex S/A Indústria e Comércio; g) Em confor-
midade com o artigo 197 da Lei das S/A, a Companhia destinou o lucro do 
exercício, após a destinação da Reserva Legal, para Reserva de Lucros a 
Realizar, no montante de R$ 2.349.479.

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 02 de maio de 2019, às 17h00, na sede da Companhia de 
Participações em Concessões (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, 
Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Foram 
cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), 
constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, 
conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de 
Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados 
pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do 
artigo 124 da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Leonardo Couto Vianna 
e o Sr. Arthur Piotto Filho, como secretário. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a 
retifi cação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 28 de 
março de 2019, às 16h00, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
em 15 de abril de 2019, sob o n.º 213.190/19-9 (“AGE 28.03.2019”) e a ratifi cação das demais 
deliberações constantes da AGE 28.03.2019; (ii) a redução do capital social de sua controlada 
direta internacional Alba Concessions Inc. (“Alba Concessions”), no valor de USD 
28.000.000,00 (vinte e oito milhões de dólares norte-americanos), bem como, como ato 
imediatamente subsequente e condicionado à efetivação da redução de capital, o aporte de 
capital na sua controlada direta internacional CCR España Concesiones y Participaciones S.L.U. 
(“CCR España Concesiones”), por sua única acionista, a Companhia, no valor de USD 
28.000.000,00 (vinte e oito milhões de dólares norte-americanos); (iii) o aumento de capital 
social da Companhia, no valor de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), com a 
consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (iv) o aumento de 
capital social de sua controlada direta Companhia do Metrô da Bahia (“Metrô Bahia”), no 
valor de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais); e (v) sendo aprovado o item iii acima, 
a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: As Acionistas da 
Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar 
a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, 
da LSA; 6.2. Aprovar a retifi cação do item 6.3.1. e do artigo 5º do Anexo II da AGE 28.03.2019, 
para adequar a redação por extenso da quantidade de ações da Companhia, que passa a 
vigorar com a redação abaixo e ratifi car todas as demais deliberações da AGE 28.03.2019: 
“Artigo 5º. O capital social é de R$ 3.285.946.754,54 (três bilhões, duzentos e oitenta e cinco 
milhões, novecentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e 
quatro centavos), totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente 
nacional, divido em 1.603.421.669 (um bilhão, seiscentos e três milhões, quatrocentas e vinte 
e uma mil, seiscentas e sessenta e nove) ações ordinárias e 1.603.421.669 (um bilhão, 
seiscentos e três milhões, quatrocentas e vinte e uma mil, seiscentas e sessenta e nove) ações 
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.”; 6.3. Aprovar: (a) a redução do capital 
social de sua controlada direta internacional Alba Concessions, no valor de USD 28.000.000,00 
(vinte e oito milhões de dólares norte-americanos), mediante o cancelamento de 28.000.000 
(vinte e oito milhões) de ações; e (b) como ato imediatamente subsequente e condicionado à 
efetivação da redução de capital, o aporte de capital na sua controlada direta internacional 
CCR España Concesiones, por sua única acionista, a Companhia, no valor de USD 
28.000.000,00 (vinte e oito milhões de dólares norte-americanos), a ser convertido em euros, 
mediante contribuição à conta 118 (“Aportaciones de sócios o propietarios”), sem aumento 
do capital social e sem emissão de novas ações; 6.4. Aprovar o aumento de capital social da 
Companhia, no valor de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), mediante a emissão de 
73.141.610 (setenta e três milhões, cento e quarenta e um mil, seiscentas e dez) novas ações, 
todas nominativas e sem valor nominal, sendo 36.570.805 (trinta e seis milhões, quinhentas e 
setenta mil, oitocentas e cinco) ações ordinárias e 36.570.805 (trinta e seis milhões, quinhentas 
e setenta mil, oitocentas e cinco) ações preferenciais, a serem subscritas e integralizadas até 
31/05/2019 por suas acionistas, a CCR S.A. (“CCR”) e a Companhia de Investimentos em 
Infraestrutura e Serviços (“CIIS”), na proporção das suas respectivas participações acionárias, 
conforme boletim de subscrição anexo à presente ata (ANEXO I), passando o capital social da 
Companhia a ser de R$ 3.375.946.754,54 (três bilhões, trezentos e setenta e cinco milhões, 
novecentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro 
centavos). 6.4.1. Em consequência do deliberado no item 6.4. acima, alterar o Artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O 
capital social é de R$ 3.375.946.754,54 (três bilhões, trezentos e setenta e cinco milhões, 
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novecentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro 
centavos), totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, 
divido em 1.639.992.474 (um bilhão, seiscentos e trinta e nove milhões, novecentas e 
noventa e duas mil, quatrocentas e setenta e quatro) ações ordinárias e 1.639.992.474 (um 
bilhão, seiscentos e trinta e nove milhões, novecentas e noventa e duas mil, quatrocentas e 
setenta e quatro) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.” 6.5. Aprovar 
o aumento de capital social de sua controlada direta Metrô Bahia, no valor de R$ 
90.000.000,00 (noventa milhões de reais), mediante a emissão de 90.000.000 (noventa 
milhões) de novas ações, todas nominativas e sem valor nominal, a serem subscritas e 
integralizadas até 31/12/2019 pela Companhia; e 6.6. Consolidar o Estatuto Social da 
Companhia, de acordo com a alteração aprovada no item 6.4. acima, conforme constante do 
ANEXO II, tendo uma via levada a registro perante a Junta Comercial competente, será 
dispensada a sua publicação na íntegra. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é 
assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 02 de maio de 2019. Assinaturas: Leonardo 
Couto Vianna, Presidente da Mesa e; Arthur Piotto Filho, Secretário. Acionistas: (1) CCR 
S.A., pelos Srs. Arthur Piotto Filho e Paulo Yukio Fukuzaki; e (2) CIIS - Companhia de 
Investimentos em Infraestrutura e Serviços, pelos Srs. Eduardo de Toledo e Paulo 
Yukio Fukuzaki. Certifi co que a presente é cópia fi el do original, lavrado em Livro próprio. 
Leonardo Couto Vianna - Presidente da Mesa, Arthur Piotto Filho - Secretário. JUCESP nº 
284.542/19-2 em 24/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES - CNPJ/MF Nº. 09.367.702/0001-
82 - NIRE Nº. 35.300.352.858 - COMPANHIA FECHADA - ANEXO I -  BOLETIM DE 
SUBSCRIÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE 
MAIO DE 2019: Boletim de Subscrição de 73.141.610 (setenta e três milhões, cento e 
quarenta e um mil, seiscentas e dez) de novas ações, todas nominativas e sem valor nominal, 
pelo preço de emissão por ação de R$ 1,23048974371507, sendo 36.570.805 (trinta e seis 
milhões, quinhentas e setenta mil, oitocentas e cinco) ações ordinárias e 36.570.805 (trinta 
e seis milhões, quinhentas e setenta mil, oitocentas e cinco) ações preferenciais, 
representativas do capital social da Companhia. Subscritor: CCR S.A., sociedade por 
ações, com sede na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 
04.551-065, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.846.056/0001-97 e no NIRE nº. 
35.300.158.334, representada por seus Diretores, os Senhores: ARTHUR PIOTTO FILHO, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da 
Cédula de Identidade RG nº. 7.599.667-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 826.027.518-04 e. 
PAULO YUKIO FUKUZAKI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
contador, portador da Cédula de Identidade RG nº. 10.194.341 – SSP/SP e inscrito no CPF/
MF sob o nº. 073.215.168-65, ambos com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 
222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP. Assinaturas. Espécie 
de Ações Subscritas: ON 36.205.097, PN 36.208.097; Preço de Emissão das Ações - 
R$: R$ 1,23048974371507; Forma e Prazo para Integralização: Em moeda corrente 
nacional até 31/05/2019. COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES - CNPJ/
MF Nº. 09.367.702/0001-82 - NIRE Nº. 35.300.352.858 - COMPANHIA FECHADA - 
Subscritor: CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, 
sociedade por ações, com sede na Rua Lauro Muller, nº. 116, Sala 3.507, Parte 1, Bairro 
Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.410.674/0001-88 e no NIRE n.º 
33.300.312.374, neste ato devidamente representada por seus Diretores, os Senhores 
EDUARDO DE TOLEDO brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.358.259-X SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº. 103.264.958-51 e PAULO YUKIO FUKUZAKI, brasileiro, 
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de 
Identidade RG nº. 10.194.341 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 073.215.168-65, 
ambos com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila 
Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP. Assinaturas. Espécie de Ações Subscritas: ON 
365.708, PN 365.708; Preço de Emissão das Ações - R$: R$ 1,23048974371507; 
Forma e Prazo para Integralização: Em moeda corrente nacional até 31/05/2019. 
TOTAL - 73.141.610 - R$ 90.000.000,00. São Paulo/SP, 02 de maio de 2019. Leonardo 
Couto Vianna - Presidente da Mesa, Arthur Piotto Filho - Secretário.

Edital de Leilões Eletrônicos - Artigos 881 e seguintes da Lei 13.105/
2015 (CPC/2015)

02ª Vara e Ofício civel do Foro Regional de Pinheiros da Comarca de
São Paulo/SP.

Edital de Leilões Eletrônicos de Bem(ns) Imóvel(eis) e para Intimação
do(s) executado(s) dos executados Iracema Teixeira , André Gustavo Teixeira Antonio Orlando
Teixeira  Roseli Maria Teixeira dos terceiros interessados Antonio José Pereira Junior (conjuge de
Roseli Maria Teixeira); Tatiana Natale Monaco Teixeira (cônjuge de André Gustavo Teixeira); Espólio
de Mattia Fabbro, na pessoa de sua herdeira Celeste Fabbro Figueira;  da exequente Elizabeth
Russo Nogueira de Andrade Prefeitura do Município de São Paulo/SP, além de eventuais ocupantes
desconhecidos, expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial promovida por Elizabeth Russo
Nogueira de Andrade , processo nº 0025505-92.2002.8.26.0011. O(a) Dr(a). Andrea Ferraz Musa, MM
Juiz(a) de Direito da 02ª Vara civel do Foro Regional de Pinheiros da Comarca de São Paulo/SP, na
forma da lei e etc., faz saber que o sistema gestor de leilões eletrônicos judiciais
www.casareisleiloesonline.com.br levará a hastas públicas os Bens ao final descritos. O 1º. (Primeiro)
Leilão terá início dia 4 (quatro) de Junho de 2019, 11:00:00 horas e término dia 6 (seis) de Junho de 2019,
11:00:00 horas, oportunidade em que o Bem Imóvel será entregue a quem mais der acima do valor da
avaliação atualizada. O 2º (Segundo) Leilão, caso não haja licitantes em primeira apregoação, terá início
dia 6 (seis) de Junho de 2019, 11:01:00 horas e término dia 27 (vinte e sete) de Junho de 2019, 11:00:00
horas, ocasião em que o Bem Imóvel será entregue a quem mais der, rejeitados lances inferiores ao equivalente
a 60% (437.463,96 por cento) do valor da avaliação atualizada do respectivo lote, afastado com isto o preço
vil (art. 885 e parágrafo único do art. 891 do CPC/2015). O Bem Imóvel será ofertado para arrematação
em lote único (art. 893 do CPC/2015), no estado de conservação em que se encontra, em caráter “ad
corpus”. O Pagamento do Preço da Arrematação será realizado à vista ou parcelado em até 30 (trinta)
vezes, com pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) à vista, cf. art. 892 do CPC/2015, por meio de depósito
judicial e sob pena de desfazimento da arrematação. As propostas para pagamento parcelado devem ser
encaminhadas ao leiloeiro oficial e respeitar os termos e parâmetros do art. 895 do CPC/2015. A Comissão
Devida à Casa Reis Leilões Online será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação e correrá
por conta do arrematante, cf. parágrafo único do art. 884 do CPC/2015, e será paga no ato da arrematação,
sob pena de desfazimento, por meio de depósito endereçado para conta corrente em instituição bancária a ser
indicada pelo sistema gestor na ocasião a aquisição judicial. Bem Ofertado : Um Prédio e respectivo
Terreno situados nesta Capital/SP na Rua Delfina nº 64, antes nº 58, no 39º. Subdistrito, Vila Madalena, e o
terreno medindo 4,05m de frente, por mais ou menos 21,50m da frente aos fundos, confrontando de ambos os
lados com Fernando Ferreira Maia e nos fundos com o lote 26, com área aproximada de 90,05m². A certidão
de dados cadastrais do Município indica área construída de 157,00m².. Matrícula nº 87.986 do 10ª CRI/SP.
Inscrição Municipal / INCRA nº: 091.291.0056-8. A Matrícula do Imóvel indica - partilha do imóvel nas
seguintes proporções: 75% à Iracema Teixeira (CPF 065.116.508-39 e RG 3.189.338); 8,3323% para Antonio
Orlando Teixeira (RG 7.760.525-1 e CPF 010.675.878-02), enquanto divorciado; 8,3323% para Roseli Maria
Teixeira Pereira (RG 6.006.603-9 e CPF 908.744.988-72), enquanto casada sob o regime da comunhão
universal de bens, antes da vigência da Lei 6.51577, com Antonio José Pereira Junior (RG 6.335.889 e CPF
763.829.238-34); e 8,3323% para André Gustavo Teixeira (RG 25.044.848-8 e CPF 258.973.448-41), enquanto
casado sob o regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei nº 6.515/77 com Tatiana Natale Monaco
Teixeira (RG 32.658.042-6 e CPF 029.367.109-52); - penhora oriunda da Execução de Título Extrajudicial nº
0104344-92.2006.8.26.0011 que tramita perante a 2ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, em favor
de Mattia Fabbro(CPF 142.149.728-05) (Av. 04); - penhora executada (Av. 05); . Posse. A executada Iracema
Teixeirapermanece no exercício da posse do imóvel.. Débitos Tributários. Conforme pesquisa realizada
aos 22 de abril de 2019 pesam débitos de IPTU no montante de R$863,12 referentes ao exercício atual
(prestações 03/10). . Débitos de Condomínio. Não se trata de unidade condominial e não há, portanto
débitos desta espécie.. Avaliação Original: R$ 715.000,00 em out/2018. Avaliação Atualizada: R$ 729.106,60
em abr/2019. Crédito Executado. A exequente informou que seu crédito atingia o montante R$73.246,08
para mar/2017 (fls. 232/233 dos Embargos à Execução nº 1001171-49.2017.8.26.0011).. Recursos. Há Penhora
no Rosto dos Autos oriunda da Execução de Título Extrajudicial nº 0104344-92.2006.8.26.0011, em favor de
Espólio de Mattia Fabbro (fls. 495 e 809).. Dispositivos legais. Além de cada um dos dispositivos legais
acima citados, serão aplicados na alienação em voga o parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário
Nacional, para fins de sub-rogação dos débitos tributários de caráter propter rem sobre o produto da
arrematação, se o caso; os artigos 1499 a 1501 do Código Civil, para fins de levantamento da hipoteca, se o
caso; além de quaisquer outras normas e dispositivos legais cujo MM Juízo expropriatório entenda pertinentes
e cabíveis. Da Remição da Execução. Se após a publicação do edital de leilões o devedor remir a execução
na forma do artigo 826 do CPC/2015, deverá este pagador efetuar, inclusive, a quitação em favor do sistema
gestor do equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda), em remuneração aos
serviços de organização e divulgação das hastas públicas até então executados, conforme já decidido pelo
E. STJ em caso análogo (Resp 185656-DF, 3ª. T, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22/10/2001, p. 00317). Do
Acordo. Por analogia, sendo entabulado acordo entre as partes após a publicação do edital de leilões, o
pagador deverá arcar com a quitação em favor do sistema gestor do equivalente a 5% (cinco por cento) sobre
o valor pago (dívida exequenda), em remuneração aos serviços até então executados. Informações Finais.
Correrão por conta do arrematante todas as providências e despesas necessárias para a transmissão da
propriedade dos imóveis, inclusive o pagamento de ITBI Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, laudêmio,
aforamento, tarifas, emolumentos, registros e averbações cartorárias, extração de certidões e demais
documentos; bem como as despesas necessárias para a desocupação dos imóveis e a efetiva imissão na
posse, sendo que eventuais demais ônus e pendências, taxas e/ou impostos  porventura incidentes sobre os
bens correrão por conta do arrematante. Pelo presente edital ficam intimados das designações e dos termos
supra, na hipótese de não localizados para intimações pessoais, dos executados Iracema Teixeira , André
Gustavo Teixeira Antonio Orlando Teixeira Roseli Maria Teixeira dos terceiros interessados Antonio José
Pereira Junior (conjuge de Roseli Maria Teixeira); Tatiana Natale Monaco Teixeira(cônjuge de André Gustavo
Teixeira); Espólio de Mattia Fabbro, na pessoa de sua herdeira Celeste Fabbro Figueira; da exequente
Elizabeth Russo  Nogueira de Andrade  da Prefeitura do Município de São Paulo/SP e eventuais atuais
ocupantes desconhecidos. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, de de 20 . Eu, , Escrevente, digitei. Eu, , Escrivã (o) Diretor(a), subscrevi.
Andrea Ferraz Musa - Juiz(a) de Direito

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1000395-78.2014.8.26.0100. À Dra. VANESSA RIBEIRO MATEUS, MM.
Juíza de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo do Estado de São Paulo, na forma
da lei, etc. Faz saber a CRYSTAL ÁUDIO ELETRÔNICOS LTDA ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado,
inscrita no CNPJ 07.360.916/0001-00, na pessoa de seu (s) representante (s) legal (ais), MOHAMAD
HACHEM HACHEM, estrangeiro, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o número 968.296.059-
20, e a, MOHAMAD HACHEM HACHEM, estrangeiro, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob
o número 968.296.059-20, que, Banco do Brasil S/A, ajuizou Ação de Cobrança, objetivando a cobrança da
quantia de R$ 133.180,51 (cento e trinta e três mil, cento e oitenta reais e cinquenta e um centavos), referente
ao contrato bancário. Estando os réus em local ignorado, foi expedido o presente edital, para que em 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, apresentem defesa, sob pena de revelia. Em caso de revelia, será nomeado
curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 01 e 04/06

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0112393-49.2006.8.26.0100. Ao Dr. Guilherme Ferfoglia Gomes Dias, MM.
Juíza de Direito da 25ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, etc.
Faz saber a LUVIC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, Pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ
03.868.722/0001-50, na pessoa de seu (s) representante (s) legal (ais), MILTON ROBERTO PEREIRA,,
brasileiro, portador do CPF/MF sob o número 134.574.738-11, e a, TATIANA ALVES GARIGLIO, brasileira,
portadora do CPF/MF sob o número 331.328.028-59, que, Banco do Brasil S/A, ajuizou Ação de Cobrança,
objetivando a cobrança da quantia de R$ 64.214,79 (sessenta e quatro mil, duzentos e quatorze reais e setenta
e nove centavos), referente ao Desconto de Cheques - nº 20033434635104449. Estando os réus em local
ignorado, foi expedido o presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o
“quantum” reclamado ou ofereçam embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo
judicial a inicial pretendida. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007034-75.2016.8.26.0704 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de
Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DANIEL ALVES PASSARELLI,
Brasileiro, Solteiro, Comerciante, RG 18654803, CPF 439.987.258-65, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco do Brasil S/A, objetivando a cobrança de R$ 229.093,18
(Out/2016), referente Contrato de Abertura de Crédito Fixo, firmado em 04/05/2015. Encontrandose o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o valor
da dívida, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade, sem pagamento será realizada penhora,
com prazo para embargos à execução de 15 (quinze) dias, no mesmo prazo, reconhecendo seu débito, o
devedor poderá depositar 30% do montante do principal e acessórios e requerer pagamento do restante em
6 parcelas mensais com juros e correção monetária. 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 03 de maio de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 0007670-66.2011.8.26.0176O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Judicial, do Foro de Embu das Artes, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Aparecido
Bueno de Godoy, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)BENEDITO DE MORAES VIEIRAADÃO DE MORAES
VIEIRAMARCILIO DE MORAES VIEIRACEZÁRIA DE MORAES ZILLIGJOÃO ZILLIGEVA DE MORAES
VIEIRAMANOEL DE MORAES, Embu das Artes - SP, que lhe foi proposta uma ação de Usucapião por parte
de Sebastião Luiz de Freitas e outros, visando a declaração de domínio sobre um imóvel, designado como lote
08 da quadra 25 do loteamento denominado Jardim Dom José, zona urbana, distrito e município de Embu,
comarca de Itapecerica da Serra, com área total de 250 m²,contribuinte nº 17.13.88.0227.01.00, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias, contestem
o feito. Não sendo contestada a ação, os supramencionados serão considerados revéis, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 03 e 04/06

39ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP. 39º Ofício Cível do Foro Central da Comarca da
Capital/SP. Edital de Citação - Prazo 20 dias. Proc. 1064307-49.2014.8.26.0100. A MM Dra. Daniela Pazzeto
Meneghine Conceição, Juíza de Direito da 39ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP. Faz
Saber a CARLOS ALBERTO PEREIRA FARIA (CPF 042.181.698-88) e PAULO EGÍDIO BASTOS (CPF
070.971.928-01), que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN, ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, PELO PROCEDIMENTO COMUM, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 12.884,48 (junho/2014), representado pela nota fiscal de serviço nº 00462200,
da qual atingiu a quantia total de R$ 4.564,98, não quitada, decorrente do termo de responsabilidade com
assunção de dívida, firmado entre as partes, referente aos serviços médicos hospitalares prestados ao corréu
CARLOS ALBERTO PEREIRA FARIA. Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por
edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. 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. 03 e 04/06

Edita de Citação - Prazo 20 dias. Proc. 1050016-47.2014.8.26.0002 O MM Dr. Claudio Salvetti D’Angelo, Juiz
de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro. Faz Saber a NAIDE FERREIRA REIS (CPF
456.730.802-63), que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, PELO PROCEDIMENTO COMUM, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 9.312,02, atualizado até (outubro/2014), representado pela nota fiscal de
serviço nº 00519588, no valor de R$ 3.459,21, não quitada, decorrente do termo de responsabilidade com
assunção de dívida, firmado entre as partes, referente aos serviços médicos hospitalares prestados. Estando
a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 03 e 04/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0004997-90.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leandro de Paula
Martins Constant, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) YONG HO SHIN, Brasileiro, Consultoria de Empresas,
RG RNE W649618-Y, CPF 874.608.587-49, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda. S/C SINEC, na qual foi efetuado o
bloqueio da quantia de R$ 994,98, via Bacenjud, em conta de sua titularidade. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, que fluirá
após do decurso do prazo do presente edital, comprove a impenhorabilidade da referida quantia (art. 854, § 3º,
do CPC), após o que, sem manifestação, referida quantia será levantada pelo credor. Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 20 dias deste edital, inicia-se
o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de maio de 2019.

 31.05 e 01.06

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0003447-32.2019.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS
DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Disner Luis Alves Lessa, RG 17.270.748-1, CPF 135.515.378-
60, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Condomínio Residencial
Portal da Cantareira. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV
do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após
os 20 dias supra, pague a quantia de R$ 13.343,93 (fevereiro/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Em caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de abril de 2019.   31.05 e 01.06

RAICHER GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial,
inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São
Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária GIOVANNA INCORPORADORA LTDA., empresa
devidamente inscrita no CNPJ n.º 09.276.295/0001-06, com sede na Alameda Jauaperi, 299, Moema, São
Paulo - CEP 04523-010, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento
Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, datado de 27/08/2016, aditado em 08/08/
2017, devidamente registrado na matrícula n.º 236.133, no qual figuram como fiduciantesELTON RUIZ DA
SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 24.598.276-0-SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob o n.º 163.844.818-39 e ALEXSANDRA APARECIDA FRANCO, brasileira, solteira,
empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 22.902.945-0-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n.º
162.943.148-60, ambos residentes e domiciliados na Rua Francisco da Lira, n.º 130, apto 64 B, Jardim Leonor
M. Barros, São Paulo-SP – CEP: 02.346-010, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo presencial nos termos da
Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 13/06/2019 às 10h10min, no escritório do leiloeiro sito á
Alameda Lorena 800, Sala 1504, Jardim Paulista – São Paulo/SP em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo
igual ou superior à R$ 67.108,40 (sessenta e sete mil e cento e oito reais e quarenta centavos) o imóvel abaixo
descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome dos credores fiduciários, constituído por
IMÓVEL: Vaga de garagem nº 130P, localizada no 1º subsolo do condomínio denominado Vivart Tremembé,
situado na Rua Manoel Gaya, nº 945, na Vila Nova Mazzei, 22º Subsdistrito, Tucuruvi, com área privativa total
de 8,400m²; a área de uso comum de 15,965m²., a área da unidade de 24,365m2., equivalente a uma fração
ideal de 0,0007663 no terreno e nas partes de propriedade e uso comum do condomínio ou 2,584m2; e, o
coeficiente de distribuição de despesas de condomínio de 0,0007663. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO,
DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 17/06/2019 às10h10min, no mesmo local,
a realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$61.840,02 (sessenta e um mil
e oitocentos e quarenta reais e dois centavos) e, neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde
que igual ou superior a somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescidas das despesas,
dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive
do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem
será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado,
a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual o estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente
vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A
venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. O interessado deverá efetuar
o pagamento do arremate à vista e, a comissão do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor do arremate
à vista no ato do leilão. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total
responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer
responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro
de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a
profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro:
contato@raicherleiloes.com.br 30/05, 03/06 e 10/06/19

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012573-95.2013.8.26.0008 A MM. Juíza de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. MARCIA CARDOSO,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SPEED RIDER VEÍCULOS LTDA. EPP, CNPJ: 08.049.477/0001-73,
HENRIQUE SALES BARROS, RG: 25.669.025-X, CPF 261.798.588-10 e MAIRA SILVA DE OLIVEIRA,
CPF 267.795.518-05, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco do Brasil S/A, objetivando
a cobrança de R$ 140.155,57 (30/04/2013), referente a Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica
nº 149.501.272 firmado em 17/10/2007. Estando os réus em local ignorado, 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, paguem o “quantum” reclamado ou ofereçam embargos, sob pena de não o
fazendo, constituir-se em título executivo judicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 29 de maio de 2019.

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

Convocação para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em 10 de Junho de 2019
A TGD TELEGLOBAL DIGITAL S/A, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representa-
da por seu Presidente Sr. Eduardo Augusto Roque CONVOCA pela presente, todos os acionis-
tas, para Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no endereço comercial da Compa-
nhia, nesta cidade, na Rua Haddock Lobo, 347, 5º andar, conjunto 51, Cerqueira César, São
Paulo, SP, CEP 01414-001, às 10:00 horas, do dia 10 de junho de 2019, com a seguinte ordem
do dia: (a) Alteração de sua sede para o endereço comercial sito à Rua Haddock Lobo, 347, 5º
andar, conjunto 51, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01414-001; 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, 29 de maio de
2019. Eduardo Augusto Roque - Diretor-Presidente.               (30-31/05 e 01-04-05-06-07-08/06)

Foros Regionais. I Santana. Varas Cíveis. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005237-
51.2019.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo,
Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Georgia de Deus Marques Netto (CPF.
290.086.308-26), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Fundação Armando Alvares
Penteado, foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 29.640,32 (março de 2019).
Estando a executada 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. Fica a parte executada advertida 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, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Em caso de
revelia, será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 03/05/2019. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de maio de 2019.                           01 e 04 / 06 / 2019.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1021397-41.2013.8.26.0100. O Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho,
Juiz de Direito da 41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, FazSaber a Rip Comércio Exterior Ltda - ME (CNPJ.
11.091.227/0001-06) e Reginaldo Jacinto Barbosa (CPF. 601.939.051-91), que HSBC Bank Brasil S/A - Banco
Múltiplo lhes ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 51.380,83 (abril de 2013), decorrente do
Contrato de Desconto de Cheque n° 0213-04057-62, Contrato de Desconto de Cheque n° 0213-04112-90,Contrato
de Desconto de Cheque n° 0213-04126-96, Contrato de Desconto de Cheque n°0213-04043-67, Contrato de
Desconto de Cheque n° 0213-04048-55, Contrato de Desconto de Cheque n° 0213-04051-93, Contrato de
Desconto de Cheque n° 0213-04066-70, Contrato de Desconto de Cheque n° 0213-04083-20, Contrato de
Desconto de Cheque n° 0213-04096-44 e Contrato de Desconto de Cheque n° 0213-04116-06. Estando os
requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem
o débito (ficando isentos de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor
do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereçam embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado
executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS.                                                                                                                  01 e 04 / 06 / 2019.

OITAVA VARA CIVEL DO FORO REGIONAL I- SANTANA. OITAVO OFÍCIO CIVEL DO FORO REGIONAL I- SANTANA.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025085-12.2016.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito da
8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Ademir Modesto de Souza, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a LUVILE EXPRESS TRANSPORTES LTDA. - ME, CNPJ 11.383.695/0001-54, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, objetivando a
cobrança da quantia de R$ 6.544,90 (agosto/2016), decorrente da proposta apólices RCTR C Responsabilidade
Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Cargas, e RCF DC Responsabilidade Civil Facultativo de
Cargas e Resumos das Faturas, apólices nº 46.655.1918 e 46.654.5907. Encontrando-se o réu em lugar ignorado,
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 os 20 dias supra, 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 15 de março de 2019. 01 e 04 / 06 / 2019.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1120129-52.2016.8.26.0100. A Dra. GlauciaLacerda Mansutti, Juíza de
Direito da 45ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Mitima Investimento e Participações Ltda (CNPJ.
02.475.186/0001-60) e Danilo Colombo (CPF. 003.481.789-13), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução,
objetivando a quantia de R$ 98.484,98 (março de 2018), representada pela Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro
n° 009.340.221. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra,
paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem
ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra,
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                                                   01 e 04 / 06 / 2019.

Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1128861-22.2016.8.26.0100. O Dr. Guilherme Ferreira da Cruz, Juiz
de Direito da 45ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber aWaldenice dos Reis Glugoski (CPF. 622.895.608-
63), que Itaú Unibanco S/A lhe ajuizou açãode Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$
35.935,35 (novembro de 2016), decorrente do Contrato de Empréstimo denominado Crediário Itaú n° 46515-
000001076643905, junto à agência 3744, conta corrente 00969-1, através do Bankline. 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.                                                                                      01 e 04 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1139752-05.2016.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Compra e Venda. Exequente: Rubens Ghensev Barberan. Executado: Vivian Maria Alves Sampaio.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO DIGITAL Nº 1139752-05.2016.8.26.0100 . A MM. Juíza de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa Bannitz Baccala da
Rocha, na forma da Lei, etc , FAZ SABER à executada VIVIAN MARIA ALVES SAMPAIO, CPF 284.108.758-10, que
Rubens Ghensev Barberan ajuizou-lhe ação de Execução de Título Extrajudicial para recebimento da quantia de R$
92.863,97 (dezembro/2016), atualizada, relativa a Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica Pericial,
Assessoria e Consultoria Imobiliária e Intermediação Jurídica - Contrato Particular de Prestação de Serviços. Encon-
trando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi deferida sua CITAÇÃO por EDITAL, nos termos dos artigos
256 e seguintes do novo Código de Processo Civil, para que, em 03 dias, efetue o pagamento da dívida, caso em
que os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, ou, em 15 dias, oponha embargos à execução nos
termos do artigo 915 do mencionado CPC ou reconheça o crédito do exequente e, depositando 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, requeira o pagamento do restante em até 6 parcelas mensais atualizadas,
sob pena de penhora de bens e sua avaliação, ambos os prazos a fluírem após os 20 dias supra. Será o presente
edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 13 de maio de 2019.                                              01/06/2019

Acordo Certo Participações Ltda.
CNPJ nº 31.288.223/0001-20 - NIRE 35231186991

1ª Alteração do Contrato Social para Transformação em Sociedade por Ações
Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo: José Luiz Rossetto, RG nº 18.409.610-8 SSP/SP, e CPF/MF nº 077.582.058-01, neste ato representado por 
seu bastante procurador, Daniel Bijos Faidiga, advogado OAB/SP nº 186.045, CPF/MF nº 216.196.818-11, e RG nº 29.568.424-0 SSP/SP,  (“José Luiz”); Maria Cristina 
Rossetto, RG nº 14.714.901-0 SSP/SP e CPF/MF nº 107.900.058-59, (“Maria Cristina”); Paolo Mason, RG nº 29.382.214-1 SSP/SP, e CPF/MF nº 213.190.988-86, (“Pa-
olo”); Edgard Melquiades  de Melo, RG nº 28.396.736-5 SSP/SP, e CPF/MF nº 213.588.468-55, neste ato representado por seu bastante procurador Paolo Mason, 
acima quali�cado  (“Edgard”); Mauro Augusto Benati, RG nº 19.953.887-6 SSP/SP, e CPF/MF nº 135.847.598-97, (“Mauro”); Roberto Llopis Lee, RG nº 26.825.858-2 
SSP/SP, e CPF/MF nº 288.504.228-14, neste ato representado por seu bastante procurador, Mauro Augusto Benati, acima quali�cado (“Roberto”);  Jader  Rossetto, 
RG nº 37.188.172-9 SSP/SP, e CPF/MF nº 621.493.260-00, (“Jader”); Dilson Moura de Sá, RG nº 20.996.784-5 SSP/SP, e CPF/MF nº 159. 757.698-09, (“Dilson”); 
Rogério Martins Benetti, RG nº 6.300.207 SSP/PR,  e CPF/MF nº 26.023.459-11, (“Rogério”); André Luís Guido Monteiro, RG nº 29.503.341-1 SSP/SP, e CPF/MF nº 
272.596.878-00, (“André”); Luís  André Filippi Sambiase, RG nº 23.020.379-6 SSP/SP, e CPF/MF nº 154.258. 058-70, (“Luís André”); Únicos sócios da Acordo Certo 
Participações Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Rua Sete de Abril, 97, 7º andar, sala 01, São Paulo/SP, (“Sociedade ou Companhia”). Têm entre si 
justo e  acertado realizar as seguintes alterações na Sociedade: (i) a Transformação da Sociedade em uma sociedade por ações de capital fechado; (ii) conver-
são das quotas sociais em ações; (iii) alteração do nome empresarial;  (iv) aprovação do novo Estatuto Social; e (v) eleição da Diretoria da Companhia e �xar a 
remuneração anual dos membros, conforme os  termos e condições abaixo avençados. 1. Da Transformação da Sociedade Limitada em Sociedade por Ações 
de Capital Fechado 1.1. Os sócios, por unanimidade, nos termos do artigo 1.113 e seguintes do Código Civil e, subsidiariamente, nos termos do artigo 220 e 
seguintes da Lei 6.404/76, resolvem transformar a Sociedade em sociedade por ações de capital fechado. 1.2.  A Companhia continuará a operar com o mesmo 
ativo, mantendo a  mesma forma de escrituração contábil de suas operações, atendidas as exigências legais de natureza �scal e contábil, nos termos do Artigo 
100 da Lei das S.A., não sofrendo qualquer interrupção ou solução de continuidade em  seus negócios, bens, direitos, obrigações e atividades, sendo garantidos 
todos os direitos dos credores, situação essa que os acionistas, em sua totalidade, reconhecem e aprovam sem restrição. 2. Da Conversão das Quotas Sociais 
em Ações: 2.1. Em decorrência da transformação para sociedade  por ações de capital fechado, permanecendo a Companhia com os mesmos elementos patri-
moniais, ativos e passivos, foi deliberada e aprovada a conversão das atuais quotas em que se divide o capital social em ações, sendo que as atuais 3.208.011 quo-
tas com o valor nominal de R$ 1,00 cada, representativas do capital social no valor de R$ 3.208.011,00  são transformadas  respectivamente em 2.800.595 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 407.416 ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, sem direito de voto, pelo preço de emissão de R$ 
1,00 (um real) cada. 3. Da Alteração do Nome Empresarial: 3.1. Em decorrência da transformação para  sociedade por ações de capital fechado, a razão social 
da Sociedade passa a ser Acordo Certo Participações S.A. 4. Da Aprovação do Novo Estatuto Social: 4.1. Diante da transformação em sociedade por ações nos 
termos acima de�nidos, os acionistas decidem aprovar  o novo Estatuto Social da Companhia (“Anexo II”), que substituirá o Contrato Social da Sociedade, a  par-
tir desta data, para todos os �ns de direito, que encontra-se registrado pela JUCESP e arquivado na sede da Companhia. 5. Da Eleição da Diretoria: 5.1. Eleger 
os membros da Diretoria: os Srs. Dilson Moura de Sá, na condição de Diretor Presidente e o André Luís Guido Monteiro, na condição de  Diretor, sem designação 
especí�ca. 5.2. Ambos  eleitos para um mandato de 3 anos, foram dispensados de prestar caução para o exercício de suas funções e declararam não estarem 
incursos em nenhum dos crimes previstos  em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil, e ato contínuo tomaram posse mediante termo lavrado e 
arquivado na  sede da Companhia (“Anexo  III”). 6. Da Eleição do Conselho Consultivo: 6.1. Eleger os membros do Conselho Consultivo: os Srs. Dilson Moura 
de Sá; André Luís Guido Monteiro;Paolo Mason, e Mauro Augusto Benati. 6.2. Todos eleitos para um mandato de 3 anos, foram dispensados de prestar caução 
para o exercício de suas funções e declararam não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil, e 
tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia (“Anexo III”). Fica certi�cado que a presente é cópia �el lavrada no livro  próprio. 
E por estarem assim, justos e contratados,  �rmam o presente instrumento particular de 1ª Alteração do Contrato Social para Transformação em Sociedade por 
Ações em 03 vias de igual teor e forma, para que surta os seus efeitos legais e de direito. São Paulo, 15/03/2019. Sócios/Acionistas:  José Luiz Rossetto - p. Daniel 
Bijos Faidiga; Maria Cristina Rossetto; Edgard Melquiades de Melo - P. Paolo Mason; Mauro Augusto Benati; Roberto Llopis Lee - Mauro Augusto Benati; Paolo 
Mason; Jader Rossetto; Dilson Moura de Sá; Rogério Martins Benetti; André Luís Guido Monteiro; Luís André Filippi Sambiase. Diretores eleitos: Dilson Moura de 
Sá; André Luís Guido Monteiro. Visto do Advogado: Augusto Jorge Hirata - OAB/SP nº 236.538. JUCESP nº 252.154/19-8 e NIRE nº 3530053588-0 em 09/05/2019.

C.N.P.J. 09.942.071/0001-88 - NIRE 35300357124

Aos 30/04/2019, às 09 horas, reuniram-se na sede social, a totalidade dos acionistas. Presidência: Sr. 
Itamar Arrais Fior; Itamar Fior: Secretário. As Demonstrações Contábeis publicadas no DOESP e no 
Jornal O Dia/SP na edição do dia 27/04/2019. Foram aprovados o Relatório da Diretoria, o Balanço Pa-
trimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis do exercício 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0024005-63.2012.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei,
etc.Faz Saber a Antônio Carlos Costa (CPF. 150.923.608-28), Antônio Costa (CPF. 643.497.808-15) e Leonardo
Costa e Silva (CPF. 389.953.428-03), que Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A lhes ajuizou ação de Execução de
Título Extrajudicial, objetivando o recebimento da quantia de R$ 53.287,67 (agosto de 2016), representada pelas
Notas Fiscais n°s 856.139-11, 856.140-11, 856.141-11, 856.144-11, 856.145-11, 028.630-15, 062.735-15, 078.030-
15, 094.627-15, 094.628-15, 105.988-15, 105.991-15, 105.993-15, 105.994-15, 121.181-15, 121.182-15, 121.187-
15, 121.188-15, 121.190-15, 121.191-15, 121.192-15, 127.602-15, 127.607-15, 140.912-15, 140.913-15, 140.914-
15, 155.429-15, 171.631-15, 185.642-15, 202.401-15, 202.402-15, 202.404-15, 218.220-15, 230.587-15, 230.588-
15, 230.589-15, 230.590-15, 230.591-15, 247.132-15, 247.135-15 e 155.428-15.Tendo sido desconsiderada a
personalidade jurídica de Empório Barcelos Ltda.ME., incluindo-se no polo passivo, os sócios acima mencionados e
estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que no prazo de 15(quinze) dias, a fluir dos 20
dias supra, se manifestem sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e apresentem as provas
cabíveis.Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 31/05 e 01/06/2019.

Citação - Prazo 20 dias - Proc. 0001919-61.2013.8.26.0004. O Dr. Carlos Bortoletto
Schmitt Corrêa, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional IV - Lapa/SP. Faz Saber
a Magno Empreendimentos e Incorporações Ltda, CNPJ 56.318.330/0001- 84, na pessoa
de seu representante legal, que Marcos Masella e Eliani Uliani Masella, ajuizaram uma
Ação de Obrigação de Fazer Compelir Para o Recebimento da Escritura Definitiva do
Imóvel, pelo Procedimento Comum, tendo como corréu Banco Bradesco S/A, objetivando
que a ré compareça em Cartório para que seja lavrada a escritura pública definitiva do
Apartamento nº 151, localizado no 15º andar do Edifício Lisboa Bloco A, integrante do
Condomínio Real Park Jaraguá, situado na Rua Cachoeira do Sul, 271, 31º Subdistrito-
Pirituba, objeto da matrícula 126.786 do 16º CRI/SP, sob pena de multa diária, a ser
arbitrada, condenando-os ao pagamento de custas, honorários e demais cominações.
Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel, ocasião
que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o
presente, por extrato, afixado e publicado.     B 31/05 e 01/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1103480-46.2015.8.26.0100. 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. FAZ SABER
a(o) AMERICO MONTE JUNIOR, Brasileiro, Casado, Empresário Comercial, RG 29721881-5, CPF 289.810.298-90, que
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Marbono Ltda., objetivando a quantia de R$
17.448,23 (setembro de 2015), representada pelas Cártulas de Crédito, cheques n°s 001-000261, 001-000262, 001-
000263, 001-000264, 001-000265, 001-000266, 001-000267 e 001-000269, todos do Banco Safra S/A. Estando o
executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado,
ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que
o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento)
ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta . 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.                                                                                                                31/05 e 01/06/2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006379-69.2017.8.26.0704. 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 R A DA SILVA TRANSPORTES - ME, CNPJ 12.222.319/0001-40, e a Rivanio Azarias da
Silva, CPF 148.122.548-09, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Banco Bradesco S/A, objetivando a quantia de R$ 26.357,74 (fevereiro/2019), representada pela Cédula de
Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro n° 007.868.915. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não
sabido, foram determinadas as suas CITAÇÕES por EDITAL, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra,
paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou, em 15 dias,
embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora
o arresto procedido sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 2.044,22, R$ 1.175,23, R$ 500,00 e
R$ 62,50. Não se manifestando, os executados 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 24 de abril de 2019.                                                        31/05 e 01/06/2019.

Cyrela RJZ Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 04.066.851/0001-98 - NIRE 35.229.708.560

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 23.05.2019, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/
SP. Presença. Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra 
Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 39.086.769,00, 
sendo R$ 35.086.769,00 direcionados a absorção de prejuízos e R$ 4.000.000,00 por serem considerados 
excessivos, com o cancelamento de 39.086.769 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 23.412.975 
quotas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, 9.810.779  quotas da sócia 
Cyrela Imobiliária Ltda. e 5.863.015 quotas da sócia Cyrela Somerset de Investimentos Imobiliários 
Ltda, sendo que o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo será restituído às Quotistas em 
moeda corrente nacional, passando o capital social de R$ 60.023.232,00 para R$ 20.936.463,00, dividido 
em 20.936.463 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e firmar todos os documentos necessários. 
Encerramento. Nada mais. São Paulo, 23.05.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos 
e Participações, Cyrela Imobiliária Ltda. e Cyrela Somerset de Investimentos Imobiliários Ltda, 
todas representadas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Agro Pecuária Boa Vista S.A.
CNPJ/MF nº 43.975.838/0001-03 - NIRE nº 35.300.011.503

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Agro Pecuária Boa Vista S.A. (“Companhia”) convida seus acionistas para se reunirem em Assembleia Ge-
ral Ordinária, a ser realizada em sua sede social, localizada na Fazenda Santa Cruz, no município de Amé-
rico Brasiliense/SP, no dia 14.06.2019, às 8 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (1) As 
contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e Contábeis, o Parecer dos Auditores Indepen-

-

Diretor Presidente.                                                                                                                                      (01,04,05)
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