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Processo 1006649-14.2014.8.26.0053 - Desapropriação - PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO - REGINALDO CASTILHA - EDITAL PARA CONHECIMENTO DE
TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos
do PROC. Nº 1006649-14.2014.8.26.0053. A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Fazenda
Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dra. Bruna
Acosta Alvarez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA
LIDE que a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO move uma Desapropriação
contra REGINALDO CASTILHA, objetivando à totalidade do imóvel situado na Rua dos
Guassatungas, n° 22 e 220, Jabaquara, CEP 04330-010, São Paulo/SP, Contribuinte
091.334.0127-6, Matrícula 79.473 do 8° CRI, declarado de utilidade pública conforme
Decreto Municipal nº 52.862, datado de 20.12.11. Para o levantamento dos depósitos
efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da
publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por
extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 17 de agosto de 2016.          B 23 e 24/08

Edital de Citação Prazo 30 dias Processo 0021108-93.2011.8.26.0004. O Dr. Luiz Fernando
Silva Oliveira, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível - Foro Regional IV Lapa. Faz Saber a
Supermarcas Administração e Participação Global Ltda, CNPJ 10.586.296/0001-28, na
pessoa de seu representante legal, que Linx Sistemas e Consultoria Ltda, ajuizou uma
Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 12.591,86 (setembro/2011), acrescidos
de juros e correção monetária, referente ao débito do Contrato de Prestação de Serviços,
firmado entre as partes em 10/08/2009. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, pague o débito
(ficando isento de custas processuais em caso de pagamento), acrescido de honorários
advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito, ou querendo, ofereça embargos, sob
pena de não o fazendo converter-se o mandado inicial em título executivo judicial (art. 701
do NCPC). Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito (nos termos do artigo 257, IV do NCPC). Será o
edital afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 27 de julho de 2017.    B 23 e 24/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1015464-
82.2016.8.26.0100/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc., Faz
Saber a Juliana Azevedo da Conceição, CPF 329.385.558-06, que a Ação de Despejo por
Falta de Pagamento c.c. Cobrança requerida por Jeanderson Rocha, foi julgada
procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 23.677,77 (julho/2017), corrigidos
monetariamente, bem como a custas, honorários e demais cominações. Estando a ré em
lugar ignorado, expediu-se o presente, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
pague o valor supra ou apresente bens a penhora, sob pena não o fazendo, ser acrescido
de multa no percentual de 10%, do montante da condenação (Art. 523, § 1º e 3º do NCPC),
quando será penhorado bens para garantia da execução, podendo, no prazo de 15 dias
oferecer impugnação, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257,
inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor (Art. 344 do NCPC).          B 23 e 24/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005069-65.2015.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr(a). Renata Barros Souto Maior Baião, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Maria de Fátima Silva, CPF. 236.468.454-49, que Hanna Incorporações e Vendas Ltda,
CNPJ.52.837.408/0001-16, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$
3.092,25 (01.04.2015), acrescidos de juros e correção monetária; referente ao débito do
cheque nº SY-030886-Banco 341- Agência: 4055, no valor de R$ 2.700,00. Estando a
requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios
de 5% do valor atribuído à causa (Art.701 do NCPC), que à tornará isenta das custas ou
embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo
advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art.257, III do CPC),
presumindo-se verdadeiros os fatos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS.         B 24 e 25/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0048735-75.2011.8.26.0100 (USUC 1082) O(A) Doutor(a) Paulo César
Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Manoel Câmara, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,
que Luiz Alfredo Bensi e outra ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração
de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Francisco Bayardo, s/nº, esquina com a Rua
Saramenha - Pompéia - 19º Subdistrito Perdizes - São Paulo - SP, com área de 51,98 m²,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                       B 24 e 25/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0022739- 
75.2011.8.26.0100 ( USUC 490 ) O(A) Doutor(a) Paulo 
César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o)(s) José João Rabaça, Amélia de Jesus 
Coutinho Rabaça, Ida Antunes Cintra, Solon Cintra, Olga 
Antunes Leite, Olívio Leite, Carmela Antunes Mariano, João 
Mariano, Ângelo Rodolpho Bencini Vajani, ou, Ângelo 
Rodolfo Bencini Vajani, Elizabete Fernandes Vajani, Lupércio 
Penteado, réus ausentes,incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Railda Cabral Pereira, Jose 
Augusto Pires Manoel ajuiz(ou) (aram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
Imóvel localizado na Rua Lopes de Oliveira, 218- Barra 
Funda - São Paulo - SP, com área de 240,00m², contribuinte 
nº020.027.0003-6, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
DIGITAL Nº 1001833-05.2016.8.26.0704/01. A MM. Juíza de 
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dra. Claudia 
de Lima Menge, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a 
CAMILA DE JESUS GUSMÃO, RG 44.782.119-2, CPF 
296.328.998-08, que LAURO JOSÉ AMARAL SANTIAGO 
RAMOS ajuizou ação de Despejo por Falta de Pagamento 
Cumulada com Cobrança de Aluguéis, que, julgada 
procedente, condenou-a ao pagamento da quantia de R$ 
12.118,90 (maio/2017) e ora encontra-se em vias de iniciar a 
fase de Cumprimento de Sentença. Estando a ré em lugar 
incerto e não sabido, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o 
débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de, 
não o fazendo, ser ele acrescido de multa de 10% e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 § 1º e 3º do 
Código de Processo Civil), quando serão penhorados bens 
para garantia da execução. Fica a parte devedora advertida 
de que, decorrido sem pagamento aquele prazo, terá início o 
prazo de quinze dias para, independentemente de penhora e 
de nova intimação, oferecer impugnação. Não sendo 
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.           [24,25] 

   

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) EDSON GILBERTO BETIOL, MARIA TEREZA BETIOL, JOÃO ÂNGELO BETIOL FILHO, e demais interessados, 
expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial  Contratos Bancários  Proc. 0007149-68.2000.8.26.0189 (189.01.2000.007149)  Ajuizada por BANCO MERCANTIL FINASA SA SÃO 
PAULO. O Dr. Fabiano da Silva Moreno, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Fernandópolis/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado 
pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES 
(www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 28/08/2017 às 14:30h, e com término no dia 30/08/2017 às 
14:30h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 30/08/2017 às 14:31h, e com término no dia 13/09/2017 às 
14:30h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e 
art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Lote 1: Uma Área de terras com 907,30,00HA, situado na zona rural do Município de Torixoréu, Comarca 
de Barra do Garças/MT, antigo Município de Guiratinga/MT, dentro dos seguintes limites: ao Norte com posse de Lunnes Lourenço Marques e João Gabriel de Moraes, ao Sul com posse de Joaquim 
Pereira da Silva; ao Nascente com Rosalvo Nogueira e João Gabriel de Moraes e ao Ponte com herdeiros de Adegundes Gonçalves. ATUAIS VIZINHOS: Fazenda do Sr. João Bras Lourenço, Fazenda do 
Dr. Luiz Brito, Fazenda do Sr. José do Odilio, Fazenda do finado Manoel, da casa de Carne Imperial. Imóvel esse objeto da matrícula do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do garças/MT 
sob nº 9.737. ACESSO/ROTEIRO (FLS.277):  BR100, seguir no sentido Barra do Garças/MT a Torixoréu/MT, depois sentido das terras do Sr. Miltrino Gonçalves, indo para a região denominada Gueroba. 
Na referida área contém 03 (três) córregos: BURITIRANA, GARIROBA e POUSO ALTO. AVALIAÇÃO: R$ 2.100.000,00 (Dois Milhões e cem mil REAIS), avaliado em (novembro/2015). ÔNUS: Dos Autos, 
nada consta. DEPOSITÁRIO: EDSON GILBERTO BETIOL. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. 
DO CONDUTOR DO LEILÃO  O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Uilian Aparecido da Silva, inscrito na JUCESP sob o nº 958. CONDIÇÕES DE PARCELAMENTO: o interessado em adquirir 
o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii)até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior 
a 60% do valor de avaliação atualizado, que só poderão ser autorizadas pelo Juízo nos termos do  art. 885 do CPC, facultada a parte interessada cumprir o disposto no atr. 895 CPC/2015. A proposta de 
pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (artigo 895 §7º, CPC/2015). 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 do site do Tribunal de Justiça (www.tjsp.jus.br) no Portal de Custas e guia de depósito judicial, em favor do 
Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA COMISSÃO  O arrematante deverá depositar em dinheiro na rede bancária, DOC ou TED, no prazo de até 24h a contar do encerramento 
do leilão, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem (não incluso no valor do lanço), que deverá ser depositada na conta, a ser encaminhada 
via e-mail após o termino do leilão Judicial eletrônico. DA ADJUDICAÇÃO OU ACORDO  Em caso de acordo entre as partes a comissão fica fixada em 2% sobre o valor de 60% (sessenta por cento) do 
valor da avaliação, a ser paga pelo devedor. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente 
perante o Oficio onde estiver ocorrendo à ação, pelos telefones da gestora: (11) 2741-9515 / 2741-9946, ou ainda no e-mail: duvidas@leiloesgold.com.br. Fica(m) do presente edital o(a)(s) executado(a)(s) 
INTIMADO(A)(S) das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. Os bens serão vendidos no 
estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas; o arrematante 
arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos 
de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação; correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas À desmontagem, 
transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. Será o presente edital, por extrato afixado e publicado na forma  

FONE: 2741-9515 

WWW.LEILOESGOLD.COM.BR 

OPORTUNIDADES PARA SEU 

INVESTIMENTO. 
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EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA MANUEL DE
OLIVEIRA LIMA, Nº 361, JARDIM ELEDY, 29° SUBDISTRITO, SANTO AMARO   SAO
PAULO  SP CEP 05856000
1º leilão 30/08/2017 partir 12:30 horas
2º leilão 21/09/2017 partir 12:30 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
Mutuarios:
ANDREA PEREIRA DOS REIS OLIVEIRA, CPF 13516025867

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

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

24 - 25 - 26/08/2017

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital, devidamente autorizado pela DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA,
por estar(em) em lugar incerto e não sabido ou  presumivelmente se ocultando, fica(m)
notificado(s) o(a) Sr(a). EDNON FERREIRA DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO,
MAIOR, ENCARREGADO DE CONTAS A PAGAR, CPF: 074.559.488-32 e PATRICIA
RODRIGUES VIANA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, METALURGICA, CPF:
116.883.018-44 e NILDES MARIA RODRIGUES VIANA, BRASILEIRA, SOLTEIRA,
MAIOR, CPF: 056.290.438-70  de que o 1º Público Leilão e 2º Público Leilão do
imóvel sito à: AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES, Nº 1.652,
APARTAMENTO Nº 24,TIPO B, LOCALIZADO NO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO
ESMERALDA, BLOCO 13, CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAGE,
NO 31º SUBDISTRITO PIRITUBA - SÃO PAULO/SP. Serão realizados nos seguintes
dias e horários: 1º Leilão: Dia: 31/08/2017 DAS 10:00 AS 10:15h, no(a) RUA ESTADOS
UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887, SÃO PAULO/SP e o 2º
Leilão: Dia: 21/09/2017 DAS 10:00 AS 10:15h, no mesmo local de realização do
primeiro leilão, na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 de 21.11.66) e Regulamentação
Complementar, para pagamento da dívida hipotecária em favor do(a) EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, por se acharem vencidas e não pagas as obrigações
pecuniárias referentes ao financiamento imobiliário contrato nº 1023541287197, relativo
ao imóvel acima descrito, e cuja hipoteca encontra-se inscrita no 16º Registro Geral de
Imóveis de SÃO PAULO/SP, sob nº 84.635. O Segundo público leilão ocorrerá somente
na hipótese de não haver licitante no Primeiro Leilão. São Paulo, 24 de Agosto de 2017

HELIO JOSE ABDOU
Leiloeiro Público Oficial

Rua Marconi, nº 31, 8º andar, Conjunto 82, Republica, São Paulo/SP
Tel:(11) 3129-8619 / (11) 3258-0007

24, 25 e 26/08/2017

EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. Processo nº: 0188025-47.2007.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christopher Alexander Roisin,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LINKWARE INFORMÁTICA S/A- CNPJ 000.584.650/0001-21; JOSÉ RICARDO
ESCOLÁ DE ARAÚJO- CPF 636.485.718-34 e JOSÉ MIGUEL DA SILVA JÚNIOR-CPF 063.337.928-02, que nos autos
da ação Monitória, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, procedeu-se a
penhora sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 18,96, R$ 1,61, R$ 17.004,03 R$ 65,72. Encontrando-
se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada
sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BACEN JUD, por intermédio do qual ficam intimados de seu inteiro teor
para, se o caso, oferecerem impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do
prazo do Edital. Na inércia, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital que será afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de junho de 2017.

                             JORNAL “ O DIA ’    23 e 24 / 08 / 2017

23 e 24/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001964-62.2013.8.26.0005. O MM. Juiz de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr. Mário Daccache, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Dayane Ramos Dias, CPF 374.365.918-27 que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, para cobrança do valor de R$ 57.072,39, decorrente
do contrato de financiamento nº 0348-05341-20 . Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi
determinada sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 dias, pague a dívida atualizada até a data do
efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado do débito ou apresente embargos em 15 dias. No prazo para embargos, comprovando o
depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o
executado poderá requerer autorização do Juízo para pagar o restante do débito em até 6 parcelas mensais,
corrigidas e acrescidas de juros de 1% ao mês (art. 916 do CPCl). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos
executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do CPC). O não pagamento de
qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento
das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito
de opor embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 05 de junho de 2017.

                      JORNAL “ O DIA ’    23 e 24 / 08 / 2017

23 e 24/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011836-56.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a Michele Gomes (CPF. 455.890.998-54), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum,
ajuizada por Condomínio Residencial Andorinhas, foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento da quantia
de R$ 17.343,58 (maio de 2017). 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. Será o presente,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de julho de
2017.

                          JORNAL ‘ O DIA ”    23 e 24 / 08 / 2017

23 e 24/08

36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 36º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1015422-
67.2015.8.26.0100. O Dr. Swarai Cervone de Oliveira, Juiz de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber
a Flávio Fernandes de Oliveira (CPF. 626.284.451-15), que os autos dos Embargos à Execução, encontram-se em fase de
cumprimento de sentença (Execução de Honorários Advocatícios), tendo como credor Rezende Andrade, Lainetti e Voigt Sociedade
de Advogados, onde foi condenado ao pagamento da quantia R$ 4.630.214,90 (abril de 2017). Estando o executado 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% e expedição de mandado de penhora e avaliação. 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, afixado
e publicado na forma da lei. SP, 17/07/2017.

                       JORNAL “ O DIA ’    23 e 24 / 08 / 2017

23 e 24/08

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL AVENIDA NUNO
MARQUES PEREIRA, N° 110, APARTAMENTO 24, LOCALIZADO NO 2° ANDAR,
BLOCO D, CONDOMINIO PARQUE DAS FLORES, JARDIM IMBE, 29° SUBDISTRITO
SANTO AMARO  SAO PAULO/SP CABENDO-LHE O DIREITO A UMA VAGA
INDETERMINADA NO ESTACIONAMENTO COLETIVO LOCALIZADO A NÍVEL DO
TERREO, PARA A GUARDA DE UM AUTOMÓVEL.    CEP 05863210
1º leilão 30/08/17 partir 12:30 horas
2º leilão 21/09/17 partir 12:30 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
Mutuarios:
CICERA ERNESTO DE ALBUQUERQUE ARAUJO , CPF 09313763869.
e cônjuge, se casado(a) estiver.
CLAUDIO MODESTO DE ARAUJO , CPF 13254781805.
e cônjuge, se casado(a) estiver.

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

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

23 - 24 - 25/08/17

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  10/
08/2017, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1BC57 -  CONTRATO: 140724164703-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4072
- AV SANTA CATARINA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA GASTAO DA CUNHA, 00265, PARTE DOS LOTES 44
E 45, QUADRA L, VILA PAULISTA, 42º SUBDISTRITO - JABAQUARA, SAO PAULO/
SP

AYRTON CARLOS DE MATTOS, BRASILEIRO(A), ADMINISTRADOR, CPF:
81865678872, CI: 8.458.587 SSP/SP CASADO(A) COM MAISA FILIAGE DE MATTOS,
BRASILEIRO(A), EMPRESARIA, CPF: 10952166860, CI: 10.489.774 SSP/SP.

BANCO BONSUCESSO S/A
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

22 - 23 - 24/08/2017

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0030037- 55.2010.8.26.0100 (USUC 680) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Cristian Ippolito Pagliare, Juliana Ippolito
Pagliare, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Gracia Maria Fiorili ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Heloisa Penteado, nº 190 - Vila Esperança
- 3º Subdistrito Penha de França - São Paulo - SP, com área de 440,00 m², contribuinte nº 059.066.0014-0,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem
o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 23 e 24/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0050029- 02.2010.8.26.0100 (USUC 1108) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) José de Quadros, Attila de Quadros Von
Atzingen, Maria Candida de Quadros Von Atzingen, Eurico Luiz, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ ou sucessores, que Mitra
Diocesana de Santo Amaro, ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre
o imóvel localizado na Rua José Estevão de Magalhães, s/nº, parte dos lotes 01 e 02 da subdivisão dos lotes
268 e 269 da Vila Campestre - 42º Subdistrito Jabaquara - São Paulo - SP, com a área de 80,80m², contribuinte
nº 091.418.0025-7, área maior, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-
se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. 23 e 24/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0036163- 19.2013.8.26.0100 ( USUC 628) O(A) Doutor(a) Cristina Inokuti, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de de SÃO PAULO, do Estado de São
Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Helmut Posch, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Maria
Bernadete de Lima ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade
autônoma consistente no Apartamento nº123 do Edifício Regina Rosa localizado na Rua Nova York,499,
Brooklin - São Paulo - SP, com área privativa de 87,88m², área comum de 27,80m², área total de 115,68m²,
fração ideal do terreno de 0,9886% e uma vaga de garagem no subsolo em lugar indeterminado, contribuinte
nº085.126.0258-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de
20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei 23 e 24/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 
PROCESSO Nº 0180199-28.2011.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Palma Pellegrinelli, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER à Brisa Locadora Ltda, 
CNPJ 59.320.945/0001-33, que lhe foi proposta uma ação 
de Monitória por parte de Paulitalia Barao de Maua 
Comercio de Veiculos Ltda, visando a cobrança de R$ 
15.145,68 ( quinze mil, cento e quarenta e cinco reais e 
sessenta e oito centavos) (agosto/2011), referente aos 
títulos juntados nos autos, devidamente atualizado e 
acrescido das custas e despesas processuais e honorá-
rios advocatícios. 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague o valor supra, ficando 
consignado, nesse caso, a isenção e custas e honorários 
advocatícios, ou no mesmo prazo ofereça embargos, sob 
pena de ser constituído de pleno direito o título executivo 
em judicial, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publi-
cado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 07 de março de 2017.        [23,24] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1085191- 
02.2014.8.26.0100.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Lercit Imóveis S/C Ltda, Elio 
Fernandes, Condomínio Centro Comercial Bom Retiro rep 
p/ Sindico, Dayse Maria Chedide, Ernestina Fernandes ou 
Anestina Espirito Santo ou Anestina Fernandes, réus 
ausentes,incertos,desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que OE 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ME 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando o domínio do 
imóvel situado à Rua José Paulino, 226, unidade 
autônoma nº 432, 4º andar, Bloco C - Centro Comercial 
Bom Retiro, Bairro Bom Retiro, São Paulo/SP - 
Contribuinte nº 008.043.0575-7, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 
20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS.                       [23,24] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0022306- 
37.2012.8.26.0100 (USUC 540) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que José Carlos Filisbino e Lúcia de Oliveira Lopes Filisbino ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Dom José Marcondes, nº 72 - Jardim Irene - Vila Nova Cachoeirinha - 
40º Subdistrito Brasilândia - São Paulo - SP, com área de 250,00 m², contribuinte nº 107.286.0008-1, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [24,25] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0028079- 29.2013.8.26.0100 
(USUC 468) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro 
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Plucedina Maria 
Fernandes ou Maria Fernandes, Luiz Evangelista, Jair Rodrigues Felipe, Ruth Assis de Oliveira Felipe, Domingos Chaves dos 
Santos, Mazilda Maria Barros dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Francisca Maria Lopes da Silva, ajuiz(ou)(aram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Trevo de Borgonha, nº 466 - Bairro Lajeado - 
Guaianazes - São Paulo - SP, com área de 180,82m², contribuinte nº 115.271.0009-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                            [24,25] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 15DIAS.PROCESSO Nº0105541-04.2009.8.26.0003 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do 
Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. Faz saber nos autos da 
ação comum, requerida por Liao Kuo Pin, foi deferida a intimação por edital da executada Tatiana Yip Hiu CPF 219.111.288-92, 
que se encontra em lugar ignorado, da penhora concedida sobre os direitos hereditários que a executada possui sobre o Prédio 
residencial e respectivo terreno com frente para a rua Edson de Castro Pinto nº 5, Vila Nova Conceição, Jardim Paulista, medindo 
o terreno 4,74m, de frente para a citada rua Edson de Castro Pinto, por 19,00m de frente aos fundos, em ambos os lados, tendo 
nos fundos a mesma largura da frente, ou seja, 4,74m, encerrando a área total de 90,06m², contribuinte 084.232.0009-4, 
matricula 22.981, no 4º CRI/SP, para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra. Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de agosto de 2017.    [24,25] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0173256-
63.2009.8.26.0100-646/09.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo,Dr(a).VIVIAN LABRUNA CATAPANI, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Formosa Agricultura S. A Agricultura 
Indústria e Comércio, Jose Bernardino Neto, Igreja Assembléia de Deus, na pessoa do rep. legal Samuel Ferreira, Ana 
Maria da Silva Martinez, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Geraldo Martins, Dirce Scarpante Martins ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de 
domínio do imóvel localizado na Rua Inês Monteiro, 381, Pq. Artur Alvim, São Paulo SP, alegando posse mansa e pacífica 
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                 [24,25] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0345000- 
29.2009.8.26.0100 (USUC 1357) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
Empreendimentos Imobiliários Montessori Ltda; Herdeiros de Júlio Barrio Nuevo, a saber: Elisa Regina Barrio Nuevo Pereira 
Leite, Murillo Pereira Leite Junior, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Neyde da Costa Tuan e outros ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Travessa Belinda, nº 46 - Vila Paiva - 47º Subdistrito Vila Guilherme - São 
Paulo - SP, com área de 73,44 m², contribuinte nº 068.048.0063-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após 
o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei                                                              [24,25] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015628-84.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER ao Espólio de Antonio Cano Sanches e de Bernardina Galiano, na pessoa do inventariante Lauro Cano, RG 1644364, 
CPF 044.460.460-04, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Moacir Albuquerque e outros, 
o linha, 
Santo Amaro, com área de 275 m², contribuinte 169.172.0007-6, matricula 378.424, 11º CRI/SP. Encontrando-se o inventariante 
dos espólios em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação,o réu será considerado revel,caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital,por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 12 de julho de 2017.[24,25] 

Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação dos executados MARCIO BARBOSA KARAM, CPF nº
086.567.658-50 e sua mulher WANDERLEA HORTENCIO KARAM, CPF nº 085.719.388-06, bem como do credor
hipotecário BANCO SANTANDER  expedido nos autos da Ação de COBRANÇA DE CONDOMÍNIO, requerida por
CONDOMINIO EDIFÍCIO JARDINS DA ACLIMAÇÃO Processo nº 0175839-89.2007.8.26.0100. O Dr. Rogério
Murillo Pereira Cimino, Juiz de Direito da 28ª Vara Cível da Capital, na forma da Lei, etc...FAZ SABER aos que o
presente edital de 1ª e 2ª Praça de bem móvel virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que na forma
do art. 879, II, do NCPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado pelo
Tribunal de Justiça www.faroonline.com.br, sob o comando do Leiloeiro Oficial Sr. Ronaldo Sérgio M. R. Faro, Jucesp
nº 191, no  dia 29 de agosto de 2017, às 15:00 horas, terá início a 1ª praça e se estenderá por três dias subsequentes,
encerrando-se em 01/09/2017, às 15:00 horas, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo
entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça
que terá início imediatamente após o fechamento da primeira, e se encerrará no dia 25 de setembro de 2017, às 15:00
horas, para o 2º Leilão, ocasião em que os referidos bens serão entregues a quem mais der, não devendo ser aceito
lance inferior a 50% da avaliação atualizada. Pelo presente edital, ficam intimados os executados, e demais interessados
se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados. CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O
presente Leilão será efetuado na modalidade �ON-LINE�, sendo que os lances deverão ser fornecidos através de
sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a
preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e
posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e
no registro dos lanços DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar no prazo improrrogável de 24 horas o valor
do lance vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida no site www.bb.com.br. PARCELAMENTO: De
acordo com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC, os interessados em adquirir o bem de forma parcelada, poderão
pedir o parcelamento por escrito, até o início do primeiro leilão, desde que a proposta não seja inferior ao valor
da avaliação, e até o início do segundo leilão, desde que o valor da proposta não seja vil (vil = menor que 50%
do valor da avaliação), ficando claro que do requerimento deverá constar oferta de pagamento de pelo menos
25% do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por caução idônea, quando se
tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. De todas as propostas deverão constar
prazo, modalidade, indexador de correção monetária e condições de pagamento do saldo. Deve, ainda, constar da
proposta que o interessado declara estar ciente da multa de 10% sobre a parcela inadimplida somada às parcelas
vincendas (art. 895, §4º), bem como que em caso de inadimplemento declara estar ciente sobre a possibilidade de
o exeqüente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto nestes mesmos autos (art. 895,
§5º). Observa-se, ainda, que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas
de pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO GESTOR: A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre
o valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até 24 horas após o leilão, através de depósito
bancário. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação
será assinado pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará perante o Juízo competente a imissão na
posse. DA ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha a adjudicar os bens ficará igualmente responsável pelo
pagamento da comissão do Leiloeiro sobre o valor da avaliação. DA REMIÇÃO: Na hipótese de remição, após a
publicação do edital, os devedores pagarão a comissão do gestor judicial de 3% (três por cento), sobre o valor de
avaliação dos bens, para cobertura de todos os dispêndios, acrescido de todos os encargos previstos, devendo
apresentar os pagamentos ao gestor judicial conjuntamente com a petição, fazendo expressa menção à remição da
execução, caso em que não deverá fazer uso do protocolo integrado. ACORDO: Caso haja acordo entre as partes,
após a publicação do edital, será devida a comissão de 3% sobre o valor do acordo por parte do devedor, para
cobertura dos custos do leilão. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Gestor
Judicial, na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, Centro - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872 - email:
contato@faroonline.com.br. LOTE ÚNICO: Apartamento nº 11, localizado no 1º andar do Edifício Jardim da Aclimação,
situado à rua Pires da Mota, 550, no 37º Subdistrito Aclimação, contendo uma área de 46,88 m², área comum de 60,99
m², perfazendo uma área total de 107,87 m², correspondendo-lhe a uma fração ideal de 1,923077% no terreno e
demais partes comuns, cabendo-lhe o direito de uso de uma vaga de estacionamento, em local indeterminado, na
garagem coletiva localizada no subsolo do edifício, devidamente registrado junto ao 16º CRI da Capital sob matrícula
nº 92.616. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 443.487,00  conforme laudo de avaliação de fls., constante dos autos, datado
de fevereirol/2015 . VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELO TJ/SP PARA julho/2017: R$ 446.600,00 (
quatrocentos e quarenta e seis mil e seiscentos reais). obs 01: Consta na R.2/Av.4 crédito hipotecário em favor
do Banco Sudameris CNPJ nº 60.942.638/0001-73 ( atual Banco Santander) .   ÔNUS, TAXAS E IMPOSTOS:
Eventuais ônus, taxas ou impostos incidentes sobre o bem correrão por conta do arrematante ou adjudicante. Será
o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.

19ª Vara Cível do Foro Central da Capital / SP. 19º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0209408-
42.2011.8.26.0100. A Dra. Inah de Lemos e Silva Machado, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível do Foro Central da Capital/
SP, Faz Saber a Amaro Salu de Oliveira Auto Peças ME (CNPJ. 05.282.593/0001-40), Amaro Salu de Oliveira (CPF.
018.917.804-33) e Cláudia Cardoso Ramos (CPF. 308.940.708-60), que o mandado monitório, expedido nos autos da
ação Monitória, ajuizada por Banco do Brasil S/A, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo
judicial da quantia de R$ 532.267,15 (fevereiro de 2017). Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a intimação
por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetuem o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%,
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Será o
presente, afixado e publicado na forma da Lei. SP, 01/06/2017.

                         JORNAL “ O DIA ”    24 e 25 / 08 / 2017

24 e 25/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036917-70.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Madeira Dezem, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) 1 - PERTAIN COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 15.071.588/0001-41; 2 - JUSSARA
ALEMAN DE FARIA, CPF 465.981.111-53, RG 69531080; 3 - EDUARDO COSTAS FLORES, CPF 805.987.306-72, que
lhe foram proposta uma ação de Monitória por parte de BANCO DO BRASIL S/A, referente a cobrança da quantia de R$
77.365,74 (abril/2015), decorrente do Contrato de Abertura de Crédito denominado BB Giro Empresa Flex nº 038.609.553.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, efetuem o pagamento do quantia indicada na petição inicia, ou apresente embargos monitórios, nos termos do
artigo 701 do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 18 de maio de 2017.

                                                 JORNAL “ O DIA ”    24 e 25 / 08 / 2017

24 e 25/08

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0215087-28.2008.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 01ª Vara 
Cível, do Foro Central, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Cristina Schempf Cattan, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) 
Leandro Pereira da Silva, CPF/MF. 311.753.658-23, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum (Cobrança) 
por parte de Global Village Telecom GVT, alegando em síntese: cobrança do debito de R$ 54.887,83 (Outubro/2008) 
representado por Notas Fiscais de Serviço de Telecomunicações tendo origem Prestação de Serviços de Telefonia e 
Transmissão de dados. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 14 de julho de 2017. 23 e 24/08

Edital de citação  Prazo de 20 dias. Processo nº 0085302-74.2012.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, 
etc. Faz saber a(o) Rosinaldo Bispo Santos, CPF 578-569.915-72, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais, visando a condenação ao ressarcimento de todos os 
prejuízos sofridos pela Requerente, que totaliza a quantia de R$ 14.902,77 (Agosto/2011) decorrente da liquidação do 
sinistro de acidente de trânsito (segurado da apólice n° 480350/19). 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. 23 e 24/08

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0703267-44.2012.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a Luis Augusto Reginato RG. 7136133, CPF/MF. 030.932.408-40 e Beatriz de Souza Guimarães Reginato, RG. 9822278, 
CPF/MF. 050.850.338-84 que Condomínio Edifício Noble Maison lhe ajuizou Ação de rito Ordinário, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 62.256,41 (Julho/2012), referente aos débitos de sua quota parte condominial do Apto, 112 
da Rua Marcus Pereira nº 150, encontrando-se os réus em local incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para 
que no prazo de 15 dias, a fluir após prazo supra, conteste a ação sob pena de presumindo-se aceitos com verdadeiros os 
fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de março de 2016.  23 e 24/08

Edital de citação  Prazo de 20 dias. Processo nº 0018541-12.2009.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Anna Paula de Oliveira Dala Déa Silveira, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Transpaula Turismo e Locadora de Veículos ME, Avenida General Penha Brasil, 
2381, Vila Nova Cachoeirinha - CEP 02673-000, São Paulo-SP, CNPJ 05.091.909/0001-16, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Sumário por parte de Yasuda Marítima Seguros S.A., objetivando o recebimento de R$ 14.081,19 
(Dez/2009) decorrente dos danos causados na colisão que ocorreu em 26/02/2007 no veiculo segurado pela apólice 
01.31.915109. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 19 de julho de 2017. 23 e 24/08
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JGE Administração e Participações S.A.  –  CNPJ/MF nº 19.499.814/0001-40  –  NIRE 35-3.0046133-9
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 7/07/2017

Local e Hora: na sede da “Companhia”, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Jerônimo da Veiga, 45, 9º andar, conjuntos 91 a 94, parte, 
CEP 04536-000, às 10h00min (dez horas). Mesa: Sr. Miguel Ethel Sobrinho, Presidente. Sr. Fauze Ethel, Secretário. Quórum: acionistas presentes 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Convocação: independente de aviso, conforme 
permissivo constante do Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (a “Lei das S.A.”). Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, 
todos referentes ao exercício fi ndo de 31/12/2016; (ii) deliberar sobre a proposta da administração referente à destinação do resultado do exercício so-
cial encerrado em 31/12/2016; Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) alterar o Artigo 25 do Estatuto Social; (ii) aprovar a Consolidação do Estatuto 
Social. Deliberações: por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer reserva, ressalva, oposição ou 
protesto dos presentes, foram adotadas as seguintes deliberações: Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Considerar sanadas (i) a inobservância à antece-
dência na publicação do balanço, com base no permissivo constante no Artigo 133, do §4º, da Lei das S.A., e (ii) a inobservância ao prazo para realização 
da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do Artigo 132, da Lei das S.A. 2. Aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais 
Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016, publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo 
e no Jornal O Dia SP, ambos publicados no dia 30/06/2017, conforme Anexo II. 3. Aprovar a proposta da Administração da Companhia de determinar 
que o lucro líquido apurado no exercício fi ndo em 31/12/2016, no montante de R$ 905.418,07 (novecentos e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e 
sete centavos) seja destinado da seguinte forma: (i) o valor de R$ 45.270,90 (quarenta e cinco mil, duzentos e setenta reais e noventa centavos) será 
destinado à conta de Reserva Legal, nos termos do Artigo 193, da Lei das S.A.; e (ii) o saldo do lucro líquido do exercício, no valor de R$ 860.147,17 
(oitocentos e sessenta mil, cento e quarenta e sete reais e dezessete centavos) será destinado para a conta de Reserva de Lucros da Companhia, sem qual-
quer distribuição de dividendos aos acionistas, conforme permissivo constante no Artigo 202, §3º, da Lei das S.A. Em Assembleia Geral Extraordinária: 
1. Alterar a forma de representação da Sociedade prevista no Artigo 25 do Estatuto Social, o qual passará a vigorar sob Artigo 24 com a seguinte redação: 
“Artigo 24. Em sua representação ativa e passiva, em juízo e fora dele e perante entidades governamentais e privadas, repartições públicas e autarquias 
em geral, instituições fi nanceiras e cartórios e nos atos, fatos e operações da gestão dos negócios sociais, a Companhia obrigar-se-á pela assinatura: (a) do 
Diretor Presidente, isoladamente; ou (b) de 2 (dois) diretores em conjunto, sendo um deles necessariamente o Diretor Presidente; ou (c) de 1(um) diretor 
em conjunto com 1 (um) procurador, com poderes para a prática do(s) ato(s); ou (d) de 2 (dois) procuradores, em conjunto, com poderes específi cos 
para a prática do(s) ato(s). Parágrafo Primeiro. A Companhia poderá ser representada por 1 (um) único diretor ou procurador na prática dos seguintes 
atos: (i) assinatura de correspondências e demais expedientes que não crie obrigações para a Companhia; (ii) representação da Companhia em processos 
judiciais, administrativos e arbitrais, ou para a prestação de depoimento pessoal, preposto ou testemunha; (iii) perante os Sindicatos, Associações de Classe 
e Justiça do Trabalho, para a admissão ou demissão de empregados e para acordos trabalhistas; ou (iv) prática de atos de simples rotina administrativa, 
inclusive perante órgãos, repartições e entidades públicas, federais, estaduais ou municipais, Receita Federal do Brasil em todas as regiões fi scais, Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS, Juntas Comerciais Estaduais, Serviço Notarial de Registro de Títulos e 
Documentos e de Pessoas Jurídicas, e outras da mesma natureza. Parágrafo Segundo. A Assembleia Geral, em situações excepcionais, poderá autorizar a 
prática de atos específi cos que vinculem a Companhia pela assinatura de apenas um Diretor ou um procurador regularmente constituído; ou, ainda, estabele-
cer competência e alçada para a prática de atos por 1 (um) único representante. Parágrafo Terceiro. A nomeação de procuradores para a Companhia deverá 
observar as seguintes regras: (i) a procuração deverá possuir fi nalidade específi ca, com poderes limitados de atuação; e (ii) os mandatos não poderão ter 
duração superior a um (1) ano, a menos que mediante determinação expressa da Assembleia Geral e salvo se outorgados a advogados, para fi ns de defesa 
administrativa ou judicial dos direitos e interesses da Companhia, caso em que poderão ter prazo indeterminado, sendo vedado, contudo, o substabeleci-
mento.” 2. Aprovar a consolidação do Estatuto Social com as alterações aprovadas nesta Assembleia e cujo texto na íntegra constitui o Anexo I desta 
ata e a esta se integrando para todos os fi ns e efeitos. 3. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento 
das deliberações anteriores. Documentos: fi caram arquivados na sede da companhia, numerados seguidamente e rubricados pela mesa: (i) o Relatório 
da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, todos referentes ao exercício fi ndo de 31/12/2016; (ii) o Estatuto Social 
Consolidado. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, sendo ela cópia fi el da-
quela lançada no “Livro de Atas de Assembleias Gerais” da Companhia, que, tendo sido lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Miguel Ethel 
Sobrinho, Presidente e Fauze Ethel, Secretário. Acionistas: Miguel Ethel Sobrinho e Fauze Ethel. São Paulo, 7/07/2017. Mesa: Miguel Ethel Sobrinho - 
Presidente; Fauze Ethel - Secretário. JUCESP nº 376.424/17-5, em 15/08/2017. 

 BS Holding S.A.  –  CNPJ/MF nº 05.275.432/0001-29  –  NIRE 35-3.0047596-8
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18/07/2017

Local e Hora: na sede da “Companhia”, localizada na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, à Rua Cerqueira César n. 1799, CEP 13339-030, 
às 10h00min (dez horas). Quórum: acionistas presentes representando a totalidade do capital social votante, conforme assinaturas no “Livro de 
Presença de Acionistas” da Companhia. Mesa: Sr. Benjamin Steinbruch, Presidente. Sra. Carolina Justus Cury Steinbruch, Secretária. Convocação: 
independente de aviso, conforme permissivo constante do Artigo 124, §4º, da Lei n. 6.404, de 15/12/1976 (a “Lei das S.A.”). Deliberações: por 
unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer reserva, ressalva, oposição ou protesto dos presentes, 
foram adotadas as seguintes deliberações. 1. Nos termos do Artigo 24, § 2º do Estatuto Social da Companhia, autorizar a Diretoria a constituir 
como procurador, com poderes para representar a Companhia isoladamente, o Sr. Rubens dos Santos, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, 
portador da cédula de identidade RG n. 11.686.686-SSP/SP, CPF/MF n. 007.634.038-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, com endereço comercial na Rua Henrique Schaumann, n. 270/278, Sobreloja, Bairro Pinheiros, com poderes especiais de promover lote-
amento, desmembramento, venda, promessa de venda, permuta, promessa de permuta ou qualquer outra forma de alienação dos imóveis localizados 
no município e comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, objetos das matrículas n. 57.135, 37.665 e 37.666, todos registrados perante o Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, podendo praticar todos os atos necessários para o bom e fi el cumprimento 
do mandato. Referida procuração terá validade de 1 (um) ano a contar da data de sua lavratura, sendo vedado seu substabelecimento. 2. Autorizar a 
Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento das deliberações anteriores. Encerramento e Assinaturas: Nada 
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, sendo ela cópia fi el daquela lançada no “Livro de Atas 
de Assembleias Gerais” da Companhia, que, tendo sido lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Sr. Benjamin Steinbruch, Presidente. 
Sra. Carolina Justus Cury Steinbruch, Secretária. Acionistas: Benjamin Steinbruch e Carolina Justus Cury Steinbruch. São Paulo, 18/07/2017. 
Benjamin Steinbruch - Presidente. JUCESP sob n. 387.317/17-0, em 18/08/2017.

Arcadis Logos S.A. – CNPJ/MF nº 07.939.296/0001-50 – NIRE 35.300.393.996
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 01/06/2017. Data, hora e local: 01/06/2017, às 
17h00, na sede social. Convocação e quórum: Dispensada, acionistas representando a totalidade. Mesa: Christiaan Victor 
Lageweg, Presidente; Carla Casagrande Ribeiro, Secretária. Deliberações tomadas por unanimidade: (i) Aceitar a renúncia 
apresentada nesta data pelo Sr. Antoninho Vicente de Zoppa, ao cargo de Diretor Executivo. (II) Ratificar a reeleição dos 
demais atuais membros da Diretoria, cujos mandatos se estenderão até a data da realização da AGO que aprovar as contas do 
exercício social a encerrar-se em 31/12/2017, a saber: Diretor Geral, Felipe Alceu Amoroso Lima; Diretor de Controladoria, 
Christiaan Victor Lageweg; Diretor Presidente da Divisão de Negócios – Indústria, Celso de Oliveira Azevedo Filho; Diretora 
Presidente da Divisão de Negócios – Meio Ambiente, Karin Ferrara Formigoni; Diretora Jurídica e de Compliance, Carla 
Casagrande Ribeiro; Diretores Executivos: José Carlos de Souza e Castro Valsecchi; Jaime Elias Pesce; Júlio César 
Biezus Neves; André Marcelino Rebouças; Edison Neves Pires; Ricardo Figueiredo Engler Pinto; Sandra Elisa Favorito 
Raimo; Sra. Karla Motta Kiffer de Moraes; Sra. Daniela Campos Pereira, todos os diretores com endereço comercial na 
Rua Líbero Badaró, 377, 6º andar, conjunto 605, São Paulo-SP. Encerramento: Formalidades legais e assinaturas. São Paulo, 
01/06/2017. JUCESP nº 314.070/17-5 em 07/07/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Opersan Resíduos Industriais S.A. CNPJ/MF nº 07.234.499/0001-40 - NIRE 35.300.438.922
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10/07/2017

1. Local, Dia e Hora: Na sede social, às 09h do dia 10/07/2017. 2. Convocação: Dispensada nos termos da Lei nº 6.404/76. 
3. Presença: Totalidade do capital social. 4. Mesa: Presidente: Felipe Andrade Pinto, Secretário: Fernando de Oliveira Carvalho. 
5. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre a alteração do objeto social, com consequente alteração da redação do artigo 3º 
do seu Estatuto Social. 6. Deliberações aprovadas: Alteração do objeto social, e consequente alteração na redação do artigo 3º 
do Estatuto Social, que passa a vigorar conforme abaixo, permanecendo inalteradas e em vigor todas as demais disposições do 
Estatuto Social: “Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social (a) o tratamento, o beneficiamento, a reciclagem e a disposição 
de resíduos de qualquer natureza, especialmente industriais e sanitários; (b) o comércio de produtos e subprodutos decorrentes 
do beneficiamento de resíduos industriais e sanitários em geral; (c) o comércio, importação e exportação de produtos, máquinas 
e equipamentos de saneamento em geral; (d) a implantação, a supervisão, a operação, a manutenção, a partida e o treinamento 
operacional de máquinas e sistemas de tratamento de águas, esgotos e efluentes industriais; (e) a consultoria e assessoria em pro-
jetos de sistemas de tratamento de águas; (f) a realização de testes e análises físicos, químicos e biológicos; (h) Serviços de escritório 
e apoio administrativo; (i) a participação em quaisquer outras sociedades e/ou empreendimentos relacionados ao tratamento de 
águas, esgoto e efluentes industriais em geral; (j) transporte rodoviário de produtos perigosos; (k) transporte rodoviário de carga, 
exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; e (l) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional.” 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, a ata foi lavrada, lida, conferida 
e assinada pelo Presidente, pelo Secretário e por todos os acionistas presentes. Mesa: Fernando de Oliveira Carvalho, Secretá-
rio. Acionistas: Antonio Carlos Taranto; Luiz Pannuti Carra; Oper Participações Ltda., representada por Lucas Giannella; Pátria 
Infraestrutura - Fundo de Investimento em Participações, p.p. Pátria Infraestrutura Gestão de Recursos Ltda., p.p. Felipe Andrade 
Pinto. Certificamos que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia. São Paulo, 10/07/2017. Mesa: 
Fernando de Oliveira Carvalho - Secretário. JUCESP nº 376.149/17-6 em 16/08/2017. Flávia R. Britto  Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1028177-
94.2013.8.26.0100/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Augusto Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) BATERIAS GM-MENDES LIMITADA, Avenida Cruzeiro do Sul, 20, Caninde
- CEP 03033-020, São Paulo-SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento
de Sentença, movida por CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- SABESP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513,
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 277.723,43 (duzentos e setenta e sete mil,
setecentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos), devidamente atualizada, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo
523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de maio de 2017.   B 23 e 24/08

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
FEDERAÇÃO PAULISTA DE LUTA OLÍMPICA - FEPALO

A Presidente em exercício da Federação Paulista de Luta Olímpica –
Fepalo, srª Fernanda Ascêncio Peres, gozando de suas prerrogativas
legais e Estatutárias, vem pelo presente, Convocar à ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizada em 11 de setembro de
2017,  na rua Pedro de Toledo, 1651, Vila Clementino, São Paulo, CEP
04039-034,  às 14 horas, para deliberar sobre a seguinte
pauta: Desfiliação da Fepalo da Confederação Brasileira de
Wrestling (CBW), conforme especificado em Estatuto, fixando em
Quadro Geral de Avisos, publicando em jornal de boa circulação por
três vezes, e, enviando através de ofício às entidades e filiadas com
pleno gozo de seus direitos estatutários. São Paulo, 22 de agosto de
2017. Fernanda Ascêncio Peres.  22, 23 e 24/08/17

Edital de Citação – Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação
de Usucapião, PROCESSO Nº 0168002-46.2008.8.26.0100 (USUC
633). O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o)(s) Mussa Sanna, Nadima Miguel Sanna, Severino
do Ramo das Neves, Alice Decanini das Neves, Ivonete das Neves,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,
que José Segundo Videira ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando
a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Travessa Prece
da Tarde, nº 6 – 38º Subdistrito Vila Matilde – São Paulo – SP, com área
de 137,86 m2, contribuinte nº 113.197.0026-7, alegando posse mansa
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o
feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 27 de abril
de 2017. 24 e 25/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO DIGITAL Nº 1006886-
43.2015.8.26.0011/01. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI -
Pinheiros, Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Jorge Scartezzini
Guimarães, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a DZ PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA,
CNPJ 09.626.275/0001-00, na pessoa de seu representante legal, que AVIPAM TURISMO
E TECNOLOGIA LTDA ajuizou Ação Monitória que, julgada procedente, condenou-a ao
pagamento da quantia de R$ 60.806,68 (junho/2017) e ora encontra-se em vias de iniciar
a fase de Cumprimento de Sentença. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, foi
deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de, não o fazendo, ser
ele acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 § 1º e 3º do
Código de Processo Civil), quando serão penhorados bens para garantia da execução.
Fica a parte devedora advertida de que, decorrido sem pagamento aquele prazo, terá
início o prazo de quinze dias para, independentemente de penhora e de nova intimação,
oferecer impugnação. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS.             B 24 e 25/08

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0024693-32.1976.8.26.0053. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da Setor de Execuções contra a Fazenda Pública, do Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a)
Municipalidade de São Paulo e outro move uma Ação de Desapropriação contra o Espólio
de Eleafar Eça Negreiros, na pessoa de seu sucessor Estevão Eça Negreiros, CPF
519.309.198-91, por Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito, foi julgada procedente
a ação e declarado incorporado ao patrimônio da expropriante o imóvel situado à Estrada
do Jacuí, lotes 1 a 5 e 56 a 59, quadra W, Vila Jacuí, São Miguel Paulista, com área de
4.138,16 m², contribuinte original nº 112.456.0009-4,englobado ao contribuinte
112.456.0068-1, declarados de utilidade pública DUP 25.529/76 e conforme Decreto
Estadual nº 51.796, datado de 09.05.07.Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi
determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no
Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 14 de agosto de 2017.          B 24 e 25/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0010060-43.2011.8.26.0100 (USUC 217) O(A) Doutor(a) Paulo César
Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Alipio Antônio, Ruth Ghirardello, Grêmio Recreativo Olimpicus de
Vila Marieta, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Ceci Glória Dreilick
da Costa e Antônio Lindenberg Dreilick da Costa ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida São Miguel, nº 240/
242 - Vila Marieta - 3º Subdistrito Penha de França - São Paulo - SP, com área de 153,47
m², contribuinte nº 059.027.0019-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

B 24 e 25/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1100141-
16.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Flavia Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a NETCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ 01.578.031/0001-97, que lhe foi
proposta uma ação de Anulação e Substituição de Títulos Ao Portador por parte de FIRE
UP DO BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, objetivando seja julgada procedente,
para declarar a nulidade e exigibilidade das duplicatas nºs 456612 e 463632, nos valores
de r$ 2.750,00 cada, e o seu cancelamento junto ao distribuidor dos Cartórios de Protestos,
condenados e a ré ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Sendo
suspensos os protestos e publicidade determinados. Encontrando-se a ré em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerado
revel (art. 344 do CPCP), caso em que será nomeado curador especial (art. 257, §4º,
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de junho de 2017.         B 24 e 25/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 20 DIAS.PROCESSO Nº 1093995-
22.2015.8.26.0100 .O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Augusto Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) Kátia Cristina, Cássia Simone, Carlos Cristiano e Camila Cristiana, herdeiros de
Adolfo de Menezes Cruz, todos de qualificação ignorada, que João Ademiro Gumiero e
Sueli de Barros Gumiero, ajuizaram uma ação de Adjudicação compulsória com
Procedimento Comum, objetivando que os réus outorguem aos requerentes a Escritura
Definitiva de Venda e Compra de Imóvel situado na Av. São Paulo, 212, município de Praia
Grande, apartamento nº 24, Matrícula 183.355 do Cartório de Registro de Imóveis da praia
Grande, Estado de São Paulo, sob pena de adjudicação compulsória. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 07 de junho de 2017.             B 24 e 25/08

Edital de Citação e Intimação - Prazo 20 dias - Processo 1050040-38.2015.8.26.0100. O
Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, Juiz de Direito da 41ª Vara Cível Foro Central Cível,
São Paulo-SP. Faz Saber a Luiz Guilherme Leite Nascimento, CPF 990.537.217- 20, que
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Colegio Dante
Alighieri, para cobrança de R$ 7.748,72 (02/2017), referente ao débito dos Contratos de
Prestação de Serviços Educacionais do ano letivo de 2014. Estando o executado em lugar
ignorado, foi deferida a sua citação e intimação por edital, para que em 03 dias, pague o
débito atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas,
prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena não o fazendo, ser
convertido em penhora o bloqueio efetuado através do sistema BacenJud sobre o valor de
R$ 7.748,72. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial - art. 257, IV, CPC. Será o presente edital, afixado e
publicado. São Paulo, 20/06/2017.          B 24 e 25/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0023751-56.2013.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr(a). Laura Mota Lima de Oliveira Macedo, na forma da Lei, etc. A Dra.
Laura Mota Lima de Oliveira Macedo, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional
III - Jabaquara. Faz Saber a PDVS Transporte Ltda. - Epp, CNPJ 12.837.663/0001-44, na
pessoa de seu representante legal e a Fernando de Andrade Neto, CPF 279.277.388-01,
que Itaú Unibanco S/A., ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$
109.661,06 (30.08.2013), acrescidos de juros e correção monetária; referente ao débito
da Proposta de Abertura de Conta de Depósito Itaú Pessoa Jurídica e de Contratação de
Produtos e Serviços - Empresas 4. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o valor
supra devidamente corrigido, que os tornarão isentos das custas e honorários advocatícios
ou embarguem, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial,
presumindo-se verdadeiros os fatos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de junho de 2017.

B 24 e 25/08

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1063709-
32.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III -
Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Laura Mota Lima de Oliveira Macedo, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIZ RODRIGO FERRAZ- CPF. 454.211.708-10, nos
termos do artigo 726, §1º e artigo 729 ambos do Código de Processo Civil, que tramita
neste Juízo a ação de Notificação, iniciada por Alexandre Honore Marie Thiollier Filho e
outros, objetivando NOTIFICAR o Suplicado, a fim de que ele se abstenha de: (i) imputar
aos suplicantes, em conjunto ou isoladamente, a prática de atos que caracterizariam ou
poderiam configurar falha na prestação de serviços e má execução do contrato de mandato;
(ii) adotar quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais contra os Suplicantes, inclusive
para reclamar uma pretensa indenização a título de perdas e danos. Tudo, consigne-se,
sob pena de, sem prejuízo da adoção de medidas judiciais cabíveis, inclusive na esfera
criminal, responder pelos prejuízos daí advindos, especialmente de natureza moral a
manifestação do requerido. Encontrando-se o notificado em local ignorado, expede-se o
presente edital, por extrato e publicado na forma da lei (arts. 257 e 258 do CPC). NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de março de 2017. B 24 e 25/08

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD
08/70, tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos
termos da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para
ciência de que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/
03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do
S.F.H., a promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os
imóveis descritos a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  24/
08/17, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1B412 -  CONTRATO: 802380895911-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
AGENCIA 0238 - AV PAULISTA
ENDERECO DO IMÓVEL:RUA PEDRA SABAO, N°450, APARTAMENTO 103,
LOCALIZADO NO 10° ANDAR, EDIFÍCIO PARIS, BLOCO 08, CONDOMINIO FRANÇA,
47° SUBDISTRITO, VILA GUILHERME, SAO PAULO/SP. CABENDO UMA VAGA
PARA ESTACIONAMENTO DE UM VEÍCULO

ROSANA TERRA, BRASILEIRO(A), EMPRESÁRIA, CPF: 06034259843, CI: 15.140.720-
4SP SOLTEIRO(A)   e cônjuge, se casado(a) estiver.

BANCO BONSUCESSO S/A
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA  ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

24 - 25 - 26/08/2017

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:13/09/2017 - A partir das: 12:30
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a RUA MANUEL
JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68, SAO PAULO, SP,  telefone 1139310744, faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do
sinal dado.

A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
será feita através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto as Agências
especificadas ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma
das  Agências da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicadas com no
mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.

Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da
praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas
correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções extrajudiciais.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:89292- CONTRATO: 812070020112-7-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA-
AGENCIA: AGÊNCIA 1207-6 MAGNÓLIA

CLAYTON BARBOZA DE FARIAS, BRASILEIRO(A), METALÚRGICO CPF 13145114832,
CI 20.315.943 SSP/SP, CASADO(A) COM ANTONIA RIBEIRO BARBOZA DE FARIAS,
BRASILEIRO(A), DO LAR, CPF 14674566835,  CI 141.807.987 SSP/CE

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA Á RUA JOSÉ LUIS BORGES, Nº 80, METADE DO
LOTE 34, QUADRA 28, PARQUE SÃO RAFAEL, ITAQUERA, SÃO PAULO-SP. MEDINDO
5,00MS DE FRENTE, POR 25,00MS DA FRENTE AOS FUNDOS DE AMBOS OS
LADOS, TENDO NOS FUNDOS DA MESMA MEDIDA DA FRENTE, ENCERRANDO
A ÁREA DE 125,00M2. COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS,
PERTENCES, ACESSÓRIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 27.694,76
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 200.000,00

SAO PAULO, 24/08/2017
ARY ANDRÉ NETO

24 - 27/08 - 13/09/2017

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital, devidamente autorizado pela COMPANHIA PROVÍNCIA DE
CRÉDITO IMOBILIÁRIO, por estar(em) em lugar incerto e não sabido ou
presumivelmente se ocultando, fica(m) notificado(s) o(a) Sr(a). ILSON RAMOS SILVA,
BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, CPF:
060.357.428-90 de que o 1º Público Leilão e 2º Público Leilão do imóvel sito à:
AVENIDA NOSSA SENHORA DO SABARÁ, Nº 5.230, APARTAMENTO Nº 24
LOCALIZADO NO 2º ANDAR OU 3º PAVIMENTO DO BLOCO 4, INTEGRANTE DO
EMPREENDIMENTO DENOMINADO PARQUE RESIDENCIAL NOSSA SENHORA
DO SABARÁ, NO BAIRRO SABARÁ, 29º SUBDISTRITO SANTO AMARO - SÃO
PAULO/SP. Serão realizados nos seguintes dias e horários: 1º Leilão: Dia: 31/08/2017
DAS 10:00 AS 10:15h, no(a) RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS
- COD 2887, SÃO PAULO/SP e o 2º Leilão: Dia: 21/09/2017 DAS 10:00 AS 10:15h, no
mesmo local de realização do primeiro leilão, na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 de
21.11.66) e Regulamentação Complementar, para pagamento da dívida hipotecária
em favor do(a) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, por se acharem vencidas
e não pagas as obrigações pecuniárias referentes ao financiamento imobiliário contrato
nº 8181600002868, relativo ao imóvel acima descrito, e cuja hipoteca encontra-se
inscrita no 11º Registro Geral de Imóveis de SÃO PAULO/SP, sob nº 239.020. O
Segundo público leilão ocorrerá somente na hipótese de não haver licitante no Primeiro
Leilão. São Paulo, 24 de Agosto de 2017

HELIO JOSE ABDOU
Leiloeiro Público Oficial

Rua Marconi, nº 31, 8º andar, Conjunto 82, Republica, São Paulo/SP
Tel:(11) 3129-8619 / (11) 3258-0007

24, 25 e 26/08/2017

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  12/
09/2017, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1BC74 -  CONTRATO: 120334142073-8 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1603 - PARQUE SAO JORGE

ENDERECO DO IMÓVEL: RUA TEMPLÁRIOS, Nº 520, APARTAMENTO Nº 104, TIPO
A, 10º ANDAR, EDIFICIO MINESOTA, 46º SUBDISTRITO - VILA FORMOSA, SAO
PAULO/SP. CABENDO-LHE O DIREITO A DUAs VAGAS, PARA 02 CARROS DE
PASSEIO, NA GARAGEM COLETIVA LOCALIZADA NO SUB-SOLO DO EDIFICIO,
COM AUXILIO DE MANOBRISTA. -  SAO PAULO  - SP

EDUARDO PAULO PIRES, BRASILEIRO(A), ECONOMISTA, CPF: 03426883830, CI:
11.604.051 SSP/SP CASADO(A).

BANCO BONSUCESSO S/A
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

23 - 24 - 25/08/2017

 2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS -  FORO CENTRAL CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - Salas 2203 - 2205 e 2207 - Centro - CEP 01501-000 - Fone: (11)
2171-6362  -  São  Pau lo -SP -  E-ma i l :  sp2regpub@t jsp . jus .b r  -  Horár io  de
Atendimento ao Públ ico: das 12h30min às19h00min -    EDITAL de CITAÇÃO.
Prazo de 20 dias, expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº
100.6823-76.2014.8.26.0100. O(A) Dr(ª),  VIVIAN LABRUNA CATAPANI, MM(ª)
Juíza de Direi to da 2ª. Vara de Registros Públ icos da Comarca da Capital  do
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. FAZ SABER aos titulares de domínio:
Espólios de Januário Januzzi ou Janucci e Lucia Di Deca Janucci ou Lucia
Deca Janucci; Nicola Janucci e Catarina Janucci; Remo Gianucci e Magdalena
Martos Gianucci; Luiz Janucci e Maria Sposito Janucci; José Janucci e s/m
Rosa Tornelli Janucci; Rosa Scaglione Janucci e Raphael Scaglione; Magdalena
Janucci e Francisco Tassitano; Thereza Janucci Manfra e s/m Miguel Manfra;
aos antecessores Espólio de Antonio Carlos de Abreu Sodré e s/m Euridice
de Abreu Sodré, bem como dos filhos Antonio Carlos de Abreu Sodré Filho e
Luiz Alberto de Abreu Sodré nas pessoas de Vera Maria Paiva de Abreu
Sodré; Alberto Paiva de Abreu Sodré e s/m Maria Fernanda Almeida Pinto de
Abreu Sodré; Claudia Maria de Abreu Sodré Tortamano e s/m Olivier Sadriano
Tortamano; a confrontante de fato Maria Angelina Jesus Pereira; seus eventuais
herdeiros ou sucessores; réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais
interessados, que foi ajuizada AÇÃO de USUCAPIÃO EXTRAORINÁRIA tendo
por objeto 13 ( treze) imóveis dist intos abaixo descr i to,  local izados no Jardim
Denise, 22º Subdistr i to � Tucuruvi ,  nesta Capital  como or igem na área maior
t ranscr i ta  sob número 28.016,  do 1º  R. I .  da Capi ta l ,  ação esta movida por :
SIMONE PATUDO LIMA e PATRÍCIA PATUDO DE LIMA ( lotes 11 e 16-A, com
áreas de 998,34m² e 2.141,42m², respectivamente); JOSÉ CARLOS DOS ANJOS
e seus f i lhos: LAURA PERES DOS ANJOS BATISTA CASSIANO casada com
ADILSON BATISTA CASSIANO; CARLOS EDUARDO PERES DOS ANJOS e s/m
DANIELI GAETA DOS ANJOS e DAVI PERES DOS ANJOS (lote 16-B, com a área
de 2000,14m²); CELSO FERREIRA NOBRE casado com ROSMARY DO CARMO
GIOVANI  NOBRE ( lo te  06  e  19  com as  á reas  de  504 ,89m²  e  1 .153 ,31m² ,
respectivamente); RICARDO GIOVANI NOBRE e s/m JUELINA MARIA DE BRITO
NOBRE (lote 09-A, com área de 463,18 m²); ANTONIO CARLOS VICENTE GOMES
e s/m PAMELA APARECIDA DA SILVA (lote 09-B, com área de 431,72); MAURO
JANUCCI e s/m PAMELA NASCIMENTO FREITAS JANUCCI (lote 18, com a área
de 965,40 m2); MÁRCIO ZANONZINI  e s/m CILMARA FERREIRA DA SILVA
ZANONZINI (lote 10, com a área de 1.028,75m2); NELSON TADEU GIANUCCI e s/
m JUDINÁLIA REIS GIANUCCI e seus irmãos FRANCISCO CARLOS GIANUCCI e
s/m RITA SOUZA LOBO GIANUCCI e JOÃO FÁBIO GIANUCCI por aditamento às
fls. 1.687 (lote 05, com a área de 394,67 m2), LAURA CARDOSO DE ARAÚJO e
s/m SANDOR PAES DE FIGUEIREDO (lotes 23 e 21, com as áreas de 4.012,14
m2 e 2.279,51 m2, respectivamente) e LAURA CARDOSO DE ARAÚJO (lote 20,
com a área de 1.835,53 m2), Travessa par ticular A, acesso pela Rua São Cleto
nº 1610A � Jardim Denise (antiga parada Santa) � Tremembé � 22º Subdistri to
Tucuruvi, São Paulo/SP. Alegam os autores possuí-los de forma mansa, pacífica,
ininterrupta e sem oposição de quem quer que seja. Dentro do prazo legal e,
es tando  em te rmos,  expede-se  o  p resen te  EDITAL para CITAÇÃO dos
SUPRAMENCIONADOS para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, CONTESTEM o fei to, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
alegados e cientes de que no silêncio será nomeado Curador Especial. Será o
presente afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 21 de agosto de 2017.

23  e  24/08

Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 0003699-24.2013.8.26.0008. O Dr. Fábio Rogério Bojo Pellegrino, Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível Foro Regional VIII - Tatuapé, na forma da lei, etc. Faz saber a Coliauto - Leste Serviços
Automotivos Ltda - ME, CNPJ 08.042.867/0001-11, na pessoa de seu representante legal e a, Renato Cardoso
dos Santos, RG 17.015.360-5 SSP/SP, CPF 110.881.628-27, Roberto Peres, RG 16.628.990-5 SSP/ SP, CPF
076.257.598-06 e Valéria Maria Freschet Safadi Peres, RG 36.031.740-6 SSP/SP, CPF 531.437-019-00 que,
Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação Monitória, objetivando a cobrança de R$ 49.136,62 (23/01/2012),
referente Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 030.006.984, firmado em 14/06/2010.
Estando os réus em local ignorado, foi expedido o presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, para o pagamento da quantia reclamada, nos termos do art. 1102b, do CPC, caso em que ficará isento
do pagamento das custas e verba honorária. Nesse mesmo prazo o requerido poderá oferecer a sua defesa,
através de embargos (art. 1102c), 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 presente, afixado e publicado na forma
da lei. São Paulo, 18 de agosto de 2017. 23 e 24/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005178-79.2015.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Laura
Mota Lima de Oliveira Macedo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Power Pint Pintura e Reforma Ltda
CNPJ nº 10.014.551/0001-68, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Mercedes-
Benz do Brasil Ltda, procedente a presente ação, para que seja dada baixa no gravame constante no
registro no veículo Actros 264, chassis WDB934241AL469381, de placa DVT-5854, de propriedade da autora,
a ré seja condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados por
Vossa Excelência em 20% sobre o valor atualizado da causa. Encontrando-se a ré 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 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 24 e 25/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0053546- 78.2011.8.26.0100 (USUC 1215) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de
São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Elias Pires de
Souza e Selma Silva de Oliveira de Souza ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Felippo Cordelli, nº 165 - São Matheus - Distrito Itaquera - São
Paulo - SP, com área de 177,33 m², contribuinte nº 150.131.0026-6 em área maior, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 24 e 25/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0219492- 10.2008.8.26.0100 (USUC 1043) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de
São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Herdeiros de Olavo Lacerda de Camargo, Noemia
Franco de Camargo e Judith Lacerda de Camargo, a saber: Maria Helena de Franco de Camargo, Joaquim
Augusto Lacerda de Camargo; Herdeiros de Romeu Lacerda de Camargo, a saber: Eduardo Lacerda de
Camargo, Dejanira Lacerda de Camargo, Heloisa Camargo Junqueira, Dario Malta Junqueira, Cecília
Silveira Camargo, Maria Helena Franco de Camargo, Techi Yoshida, Carlos Eduardo Camargo Junqueira,
Alith Maria Noris Junqueira, Beatriz Junqueira Lapa, Mário Beltrão Carneiro da Cunha Neto, Dulce Junqueira
Stoll Nogueira, Roberto Stoll Nogueira; Jeferson Lourenço de Paula Moreira, Verimara Ferreira da Silva,
Orlando de Souza Pereira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Instituto Secular de Fraternidades
Evangelizadoras ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel
localizado na Rua Dr. José Silvio de Camargo, s/nº, lotes 62 e 63 da quadra 1 do loteamento Sítio Eldorado
- Remanso - 29º Subdistrito Santo Amaro - São Paulo - SP, com área de 1.917,14 m², contribuinte nº 028.039.0036-
1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 24 e 25/08

Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1003532-73.2016.8.26.0011. O Dr. Théo Assuar Gragnano, Juiz de
Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, Faz Saber a Jackson Diego Santana Soares (CPF.
308.709.428-59), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Banco Bradesco S/A, foi julgada
procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 120.869,21 (julho de 2017). Estando o executado em
lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento,
sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de
mandado de penhora e avaliação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 28/07/2017.

                            JORNAL “ O DIA ’    23 e 24 / 08 / 2017

23 e 24/08
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