
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008867-56.2014.8.26.0007/01 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato
Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Estella Lee, Rua Rio Bonito, 509, Bras - CEP 03023-
000, São Paulo-SP, CNPJ 09.322.695/0001-00 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por MAT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 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) corridos pague a quantia de R$ 45.686,60 (18/05/2017), 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 13 de junho de 2017. 29 e 30/08

Edital de citação. Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0037106- 07.2011.8.26.0100 
(USUC 803) 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 Isaac Sahm, Tcharne 
Sahm, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Miguel Teodoro de Lima Junior ajuizou ação de Usucapião, visando a declaração de domínio 
do imóvel denominado como um espaço de garagem não demarcada e indeterminada, parte integrante do apartamento 124 do 
Edifício Giancoli, localizado na Rua Condessa de São Joaquim, 219 2º Subdistrito Liberdade - São Paulo - SP, com área útil 
de 17,881m², área comum de 3,6910m², com participação ideal no terreno de 0,433%, 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, 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. 

29 e 30/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0005036- 
34.2011.8.26.0100 (USUC 105) 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 Abrahão Zarzur, Odette Abdalla Zarzur, Letícia Furegatti Zarzur, Herdeiros de Adib Zarzur, a saber: Márcio 
Roberto Zarzur, Bernadette Franco Zarzur, Tony Omar Zarzur, Maria de Fátima Zarzur; Abiba ou Adiba Zarzur Zogbi, 
Herdeiro de Jamil Antônio Zogbi, a saber: Luciano Antônio Zogbi; Herdeira de Marco Meyer Nigri ou Marco Nigri, a saber: 
Helena Nigri; Alexandre Rocha da Cruz, Viviane da Silva Alves, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que José Geraldo Santiago ajuizou 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na bifurcação entre a Av. Roberto Pires 
Maciel com a Rua Fortaleza de Paranaguá, s/nº - Parque São Rafael - São Paulo - SP, com área de 605,35 m², 
contribuinte nº 152.163.0008-1, 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.                                               [29,30] 

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  29/
08/17, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1934C -  CONTRATO: 815980059007-4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1598
- GUARAPIRANGA

ENDERECO DO IMÓVEL:RUA ANTONIO GIL, N°45, APARTAMENTO 113,
LOCALIZADO NO 10° PAVIMENTO, BLOCO 1, RESIDENCIAL ILHA DE MARAJÓ,
CONDOMÍNIO ARTE E VIDA MARAJOARA, VILA INGLESA, CUPECÊ,
29°SUBDISTRITO SANTO AMARO, SAO PAULO, SP. CABENDO-LHE O DIREITO A
1 VAGA INDETERMINADA NA GARAGEM COLETIVA, LOCALIZADA NOS SUBSOLO
E SOBRESOLO FORA DA PROJEÇÃO DO BLOCO, DESTINADO Á GUARDA DE 01
AUTOMÓVEL, SUJEITO A AUXÍLIO DE MANOBRISTA

ELLEN GOMES SILVA DE JESUS, BRASILEIRO (A), GERENTE, CPF: 26775862822,
CI: 32.200.333-7SSP/SP CASADO(A) COM ROBSON ALVES DE JESUS,
BRASILEIRO(A), AUTONOMO, CPF: 27055494800, CI: 01912677911.

BANCO BONSUCESSO S/A
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

29 - 30 - 31/08/2017

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0014867-
09.2011.8.26.0100 (USUC 315) 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 Industria Mecânica Cepel LTDA, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, que Rosa 
Tenaglia Babadopulos e outros ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Rua Soldado Américo Rodrigues, nº 97 - Parque Novo Mundo - 36º Subdistrito - Vila Maria - São Paulo - SP, 
com área de 340,63 m², contribuinte nº 063.044.0013-6 (área maior), alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expedese o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis,a fluir após o prazo de 20dias,contestem o feito.Não sendo contestada a ação,o réu será considerado revel,caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei .        [29,30] 

Edital de citação - Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0018907-34.2011.8.26.0100 
(USUC 403) 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), 
Geminiano Bastos Natel, Jacy Galvão Novaes Natel, Joaquim Natel, Adail Garcia Natel, João Baptista Leme do Prado 
Filho, Maria de Lourdes Salles Prado, Edgard de Novaes França Filho, Carmen Maria Prado França, Umarizal S/A Agro 
Pecuária Comércio Indústria, Iwagiro Endo, Rosilane Ferreira dos Santos Nunes, Miguel Pereira de Souza, Tetsuo Minato, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros 
e/ou sucessores, que Luci Neide Vieira Dias Marques e outro, ajuiz(ou)(aram) ação de Usucapião, visando a declaração 
de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Jeribatuba nº 37 - Vila XV de Novembro - Distrito de Itaquera - São Paulo - 
SP, com área de 194,26m², contribuinte nº 138.079.0026-7 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. 29 e 30/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0023720- 
07.2011.8.26.0100 (USUC 506) 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) 
Malachias Gandara,réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Manoel Emidio da Silva e Maria Nazaret Marques da Silva ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Claudio Chirelli, nº 435 - Jardim Esperança - 4º Subdistrito 
Nossa Senhora do Ó - São Paulo - SP, com área de 138,33 m², contribuinte nº 107.423.0019-5, 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.            [29,30] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0043095- 
23.2013.8.26.0100 (USUC 788) 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) Dato El Syed Ibrahim Bin Omar Alsagoff ou Alsayed Ibrahim Bin Omar Alsagoff, Maria Ghazel Syed Alsagoff, 
Reginaldo Barbão, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Gilmar Rosa Paiva ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Sapopemba, nº 15.153 - Parque São Rafael - Subdistrito Itaquera - São Paulo - 
SP, com área de 230,00 m², contribuinte nº 152.197.0014-5 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.                       [29,30] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0060463- 
16.2011.8.26.0100 (USUC 10) 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 Olavo Alves Siqueira ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Rua Engenheiro José Paes Esteves, nº 60 - Imirim - 8º Subdistrito Santana - São Paulo - SP, com área de 
134,15m², parte do contribuinte nº 071.438.0043-0, 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.                                                           [29,30] 

EDITAL de CITAÇÃO. Prazo de 20 dias. Processo nº 0136555-43.2008.8.26.0002.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II - SANTO
AMARO, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DEISE ANGELA DA CONCEIÇÃO, CPF
346.436.478-09, RG 43221829, que lhe foi proposta uma ação de MONITÓRIA
por parte de INSTITUTO 24 DE MARÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/C LTDA,
alegando em síntese: É credora da requerida na quantia de R$ 4.804,24 (01/07/
2008) decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais para o
curso Técnico em Radiologia. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague o débito atualizado, ficando isento de custas
e honorários incidindo em 5%, ou oponha embargos ao mandado monitório. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.

29 e  30/08

2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo de 20 dias,
exped ido  nos  au tos  da  ação de  USUCAPIÃO ,  p rocesso  nº  0200814-
49.2005.8.26.0100 - 1104/05. 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) Florinda Alves de Siqueira,
Antonio da Graça, Ignez de Siqueira, Francisco Ferreira, José Alves de Siqueira
e Ana Avelina Alves, Espólio de Benedicto Bento de Siqueira Alves, Esrael,
Israel Alves de Siqueira, Adão dos Santos Marcelino, Roberto Kirst, Adelaide
de Oliveira Peccicacco, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que PAULO DO
CARMO MONTEIRO, DULCE DE SIQUEIRA BARNABÉ MONTEIRO, VALDECIR
BRUNETTO, ANA MARIA ESCAUTABORGO BRUNETTO ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Ana
Maria Franco Laranjeira antiga rua Cleonice Kammer Di Sandro, que também teve o
nome de estrada pública número 41, Bairro de Areião , Distrito de Perus, 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

29  e  30/08

Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1115960-56.2015.8.26.0100. O Dr. Márcio Antonio Boscaro, Juiz de
Direito da 30ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Baptista Hid Abduch (CPF. 000.318.038-73),
que Sociedade Beneficente São Camilo, entidade mantenedora do Hospital São Camilo - Pompéia lhe ajuizou ação
de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 14.814,79 (novembro de 2015), referente aos
Recibos Provisórios de Serviços n°s 162643 e 162847, oriundos da prestação de atendimento médico-hospitalar.
Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra,
ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a
ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e
publicado.

                          JORNAL “ O DIA ”    29 e 30 / 08 / 2017

29 e 30/08

Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1013045-36.2014.8.26.0011/01. O Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia, Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, Faz Saber a Michel Scherer (CPF. 290.324.218-67) e Silvia Vanessa Rigatti
Scherer (CPF. 282.541.668-11), que nos autos da ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ora em fase de cumprimento de
sentença, ajuizada por Escola Internacional Saint Francis Ltda (CNPJ. 11.561.640/0001-97), procedeu-se a penhora sobre:
Metade Ideal (50%) do Prédio à Rua Banibas, n° 498, Alto de Pinheiros, no 45° Subdistrito, Pinheiros, e o terreno medindo 23,05m
de frente para a Avenida Ipixuna, objeto da matrícula n° 2196 do 10° CRI da Capital/SP, o qual foi avaliado, em sua totalidade,
pelo valor de R$ 3.750.000,00 (fls. 96 dos autos). Estando os executados em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora
e avaliação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereçam impugnação, na ausência dos quais prosseguirá
o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. SP, 07/08/2017.

                            JORNAL “ O DIA ”   29 e 30 / 08 / 2017

29 e 30/08

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1011307-22.2014.8.26.0008. Classe: Assunto: Monitória - Cheque. Requerente:
RAIMUNDO PEREIRA FARIAS. Requerido: Katia Regina Pestana Acosta e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 1011307-22.2014.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII -
Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana Dalla Bernardina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FELIPE TONIELO
ACOSTA, CPF: 381.704.848-39, RG: 41.729.708-24, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte do RAIMUNDO
PEREIRA FARIAS, para cobrança da quantia de R$ 41.475,36, atualizado em agosto/2014, decorrente dos cheque nºs
000071 e 000155,ambos da agência 3810, conta 01 80930 1, do Banco Santander do Brasi S/A. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
a fluir após o prazo de vinte dias contados a partir da publicação deste edital, ofereça embargos monitórios, nos termos do
art. 702 do Novo Código de Processo Civil, ou pague a importância supra, bem como os honorários advocatícios fixados
em 5% do valor da causa, conforme art. 701, do NCPC, devidamente atualizada, ficando ciente, outrossim, de que neste
último caso, ficará isento das custas processuais, bem como de que nos termos do artigo 701, § 5º do NCPC, resta deferido
o pagamento parcelado do débito, na forma disposta no art. 916 do NCPC e de que, na hipótese do não oferecimento
de embargos, será iniciada a execução, conforme previsto no Titulo II do Livro I da Parte Especial do NCPC. Em caso de
revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de julho de 2017.

                         JORNAL ‘ O DIA ”    29 e 30 / 08 / 2017

29 e 30/08

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0017895-
14.2013.8.26.0100 - 214/13. 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) Espólio de Annibal
Francisco Ribeiro, rep. pela inv. Cynira Azevedo Ribeiro, Leonidio Francisco Ribeiro e Vilma de Souza Ribeiro, C.
Espólio de Annita Petrucci Ribeiro, rep. pelo inv. Cesar Francisco Ribeiro e este por si, Espólio de Elvira Ribeiro Laurino,
rep. pelo inv. Leonidio Francisco Ribeiro Filho, Eliana de Falco Ribeiro, Eleonora Ribeiro de Moraes Brunoro e Urbano
de Moraes Brunoro, Edifício Dona Clara, rep. pelo síndico,  Nelson Mandelbaum - procurador comum de todos, Aline
Malet de Biasi, Eliane Marques da Silva e Carlos Henrique Galho, Annibal Francisco Ribeiro, Maria Luiza Ribeiro
Rodrigues, Cesar Francisco Ribeiro Filho, Leonidio Francisco Ribeiro Filho, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Carlos Walter Simoes de Campos ajuizou(ram)
ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Leopoldo Couto de Magalhaes
Junior, 507 - apto. 32, EDIFÍCIO DNA. CLARA, 3º ANDAR, 28º SUBDISTRITO, JD. PAULISTA, 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.

                              JORNAL “ O DIA ”    29 e 30 / 08 / 2017

29 e 30/08

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

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90, a
promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram o(s)
imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Fica(m)
cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de 30/08/
2017 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial. Quaisquer
informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa Econômica
Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em horário bancário.

Contrato: 8.1221.0050822-8 - SED: 30539/2017 - CREDOR: CAIXA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): ANDERSON DO NASCIMENTO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR,
VENDEDOR, CPF: 153.633.918-05, RG: 24.724.109-X-SP. Imóvel sito à: RUA
FRANCISCO MARSON, Nº 170 E RUA JOSÉ FURTADO DE MENDONÇA,
APARTAMENTO TIPO Nº 75, LOCALIZADO NO 7º ANDAR DO EDIFÍCIO
ACQUARELLE, BAIRRO DO FERREIRA, 13º SUBDISTRITO BUTANTÃ - SÃO PAULO/
SP. Cabendo-lhe o direito ao uso de 01 (uma) vaga de garagem, de uso comum
individual e indeterminada, localizada no subsolo ou no térreo do condomínio.

São Paulo, 30/08/2017.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Agente Fiduciário

30 e 31/08 e 01/09/2017

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0110902-08.2009.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Cinthia Elias de
Almeida, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Alessandro Correia Evangelista Informática e Telefonia ME,
na pessoa de seu representante legal e a, Alessandro Correia Evangelista que Banco do Brasil S/A, lhes
ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança o valor de R$ 51.624,20 (25/03/2009), referente
Contrato de Empréstimo nº 26768-1, firmado em 27/08/2008. Estando os executados em local ignorado, foi
deferida sua citação por edital, para que em 03 dias, efetuem o pagamento da dívida atualizada, ocasião em
que a verba honorária arbitrada em R$1.000,00, será reduzida pela metade, ou reconheça o crédito, depositando
30% do valor em execução, podendo requerer o parcelamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% ao mês, podendo ainda opor embargos em 15 dias, prazos estes que
fluirão após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de agosto de 2017.

30 e 31/08

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS. PRAZO 20 DIAS, expedido nos autos da Alteração do 
Regime de Bens - Família, PROC. Nº 1001027-33.2017.8.26.0704. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, 
do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Renata Coelho Okida, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A 
EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE que o Sr. Rodrigo Garcia Pereira Zampieri , RG 30.600.224 SSP/SP e a Sra. Renata 
de Rezende Gouvea Zampieri, RG 37.646.623-6 SSP/SP movem uma ação de Alteração do Regime de Bens Família, 
objetivando alteração do regime de comunhão parcial de bens para regime de separação de bens. Para o conhecimento de 
eventuais terceiros interessados na lide, foi determinada a expedição de edital com prazo de dez dias, a contar da publicação 
no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do art. 734,§ 1º do CPC, o qual por extrato, será afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de agosto de 2017.                                                       [30,31] 

2º Oficio Civel do Forum Regional II Santo Amaro SP Foro Regional II Santo Amaro Comarca de São Paulo  
Notificação. Prazo 20 dias. Proc. 1024977-43.2017.8.26.0002. A Dra. Marina Balester Mello de Godoy, Juíza de Direito 
da 2ª Vara Cível de Santo Amaro/SP., Faz saber a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, que nos autos de cautelar de protesto contra alienação de bens, requerida por Lin En Hui contra 
Suely Santos de Almeida, expede-se o presente edital para o notificado abster-se de alienar ou onerar seus bens e, em 
especial, os direitos hereditários, ou então, a fração ideal que lhe for atribuída em processo de inventário do imóvel da 
Rua São Benedito 701, apto. 92, Bloco B, São Paulo. Deferida e realizada a notificação ou interpelação ou autos serão 
entregues ao requerente (art.729 - CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro não aleguem 
ignorância o presente edital será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                      [30,31] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1062334-88.2016.8.26.0100 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 
Massa Falida da Empresa Maita Empreendimentos Imobiliários Ltda. CNPJ 45.886.769/0001-97, que Rubens Suritae Renata 
Surita ajuizaram ação de oposição aos autos 0019779-93.2004.8.26.0100, objetivando seja julgada procedente, reconhecendo 
os autores como legítimos proprietários e dando-lhes a outorga definitiva dos lotes de terrenos 08 e 09, da quadra 12, matrículas 
37.246 e 37.247, CRI-São Sebastião/SP, condenando a ré no pagamento das custas e honorários advocatícios. Estando a ré em 
lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste o feito, sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.           [30,31] 

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 0012063-79.2013.8.26.0009. A Dra. Márcia de Souza Donini Dias Leite,
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente/SP, Faz Saber a Luana Maria da Silva (CPF.
435.350.938-13), que HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia
de R$ 53.679,75 (julho de 2013), decorrente do Contrato de Cheque Especial e Contratos de Crédito Parcelado
Giro Fácil n°s 0341-07374-64 e 0341-07288-80. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas processuais), acrescido
de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob
pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado.

                             JORNAL “ O DIA ”    30 e 31 / 08 / 2017

30 e 31/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038601-67.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) Vicente Antonio de Cala Neto, CPF 136.702.708-09, Brasileiro, Empresário, que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, alegando em síntese: objetiva a quantia de R$ 31.698,03
(agosto de 2014), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de Veículo n° 0912-06166-19. Encontrando-
se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela
metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não sendo embargada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS.

                         JORNAL “ O DIA ”   30 e 31 / 08 / 2017

30 e 31/08

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL - PEDRO VITOR BARBAROTO RIBEIRO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO FISCAL DE ONIBUS,
NASCIDO EM SANTA BARBARA DO TUGURIO, MG NO DIA (30/05/1961), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOAQUIM CAMILO DE SOUZA E DE CAROLINA ALVES
NASCIMENTO DE SOUZA. DULCILENE DA CRUZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/04/1972), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE DOMINGOS ROMÃO DA CRUZ E DE SEBASTIANA MATIAS DA CRUZ.

MIZAEL DA SILVA E SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PEDREIRO, NASCIDO EM
SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP NO DIA (09/05/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO OURINHOS,
SP, FILHO DE PAULO FERREIRA DE SOUZA E DE MARIA DO CARMO DA SILVA E SOUZA. PAMELA
DANCINI CLASSING, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SUZANO, SP
NO DIA (04/03/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
RICARDO JOAQUIN NUÑEZ CLASSING E DE APARECIDA FATIMA DANCINI.

FELIPE DE FRANÇA SANDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BARBEIRO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (28/12/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE EDIVALDO DE ALMEIDA SANDES E DE MARILENE MARIA DE FRANÇA SANDES.
GABRIELA MARTINS VASCONCELOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE
CAIXA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP NO DIA (16/05/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALEN ABREU VASCONCELOS E DE ROSELI MARTINS
DA SILVA VASCONCELOS.

DIEGO ROBERTO FERRAZ DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO REPRESENTANTE
COMERCIAL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/03/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS ROBERTO BARROS DE SOUZA E DE LEONICE
LEITE FERRAZ DE SOUZA. GABRIELA NORONHA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
TECNICA DE ENFERMAGEM, NASCIDA EM ARUJÁ, SP NO DIA (26/06/1990), RESIDENTE E
DOMICILIADA ITAQUAQUECETUBA, SP, FILHA DE MAURI PEREIRA DA SILVA E DE SELMA MENDES
DE NORONHA.

WASHINGTON AMARAL DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMPRADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/04/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA E DE ELENICE AMARAL DE OLIVEIRA.
WILMA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA, ESTADO CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO AGENTE DE
ORGANIZAÇÃO ESCOLAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/06/1966), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE HELENO VALDEVINO CORDEIRO E DE
ESTER DA SILVA CORDEIRO.

RODRIGO VIANA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/10/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE RAMIRO VITURINO DOS SANTOS E DE SONIA RAQUEL VIANA DOS
SANTOS. LUAMARA DE FÁTIMA NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
CABELEIREIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/07/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE DARCY NASCIMENTO E DE MARIA DE FÁTIMA
NASCIMENTO.

ALEX FELIPE DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM MOGI
DAS CRUZES, SP NO DIA (22/07/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE SEVERINO FELIPE DA SILVA E DE MAURISELIA MARIA DA SILVA. GISELE DA SILVA
EVANGELISTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (21/08/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JOÃO EVANGELISTA E DE JUDITE DA SILVA EVANGELISTA.

CLEBERSON DE OLIVEIRA CRUZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CUIDADOR, NASCIDO
EM SANTO ANTONIO DE JESUS, BA NO DIA (20/05/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FAUSTO ALMEIDA CRUZ FILHO E DE ZILDA DE OLIVEIRA
CRUZ. DAYANE RAMOS CARDOSO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/12/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE VALDEMIRO PEREIRA CARDOSO E DE FRANCISCA RAMOS DA SILVA CARDOSO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Maggi: Brasil precisa expandir venda
de produtos no varejo a outros países

São Paulo, quarta-feira, 30 de agosto de 2017 Nacional

Jornal O DIA SP
Página 5

O ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Blai-
ro Maggi, disse na terça-feira
(29) durante discurso na aber-
tura do Salão Internacional da
Avicultura e Suinocultura (SI-
AVS) 2017, que o Brasil ainda é
um “país invisível” nas prate-
leiras dos supermercados de ou-
tros países porque ainda ven-
de muito no atacado e não no
varejo. “Eu quero crer que esse
seja nosso próximo passo, a
agregação de valores e um con-
tato direto com os consumido-
res mundo afora. Deixar de ser
somente um vendedor de gran-
des volumes e chegar às gôn-

dolas dos supermercados”.
Maggi ressaltou que para

chegar a esse resultado é ne-
cessário vencer alguns desafi-
os e citou a Operação Carne
Fraca, da Polícia Federal, que in-
vestigou a participação de
agentes públicos em um supos-
to esquema fraudulento que
permitia que alimentos adulte-
rados fossem comercializados
sem serem devidamente fiscali-
zados.

“Todos nós tivemos que tra-
balhar muito para que o Brasil 
não perdesse os mercados na-
quele momento. Me parece que,
pela primeira vez, tivemos uma

solução com bastante eficiência
em pouco tempo porque o go-
verno inteiro se envolveu, dei-
xamos de lado a burocracia e
partimos para a prática”, afirmou.

Segundo Maggi, desde a
operação, o governo está fazen-
do um rearranjo dentro do sis-
tema e “melhorando o que já era
bom” na questão da sanidade e
fiscalização. “Quando vende-
mos um produto para fora do
país o comprador fiscaliza as
nossas regras, nós temos um
acordo comercial e um padrão a
ser seguido. Mas percebemos
que, em algumas coisas, preci-
sávamos avançar porque está-

vamos perdendo para o mundo.
O ministério está conversando
com todos os elos da cadeia”,
disse.

De acordo com o ministro, a
ideia é criar facilidades para os
produtores ampliarem sua par-
ticipação no mercado internaci-
onal. “As exigências para o
mercado brasileiro estão subin-
do e queremos estar no mesmo
parâmetro de outros países e
não queremos ser olhados de
forma diferente por qualquer
uma das nações que compram
nossos produtos. É nessa dire-
ção que nós vamos”. (Agencia
Brasil)

Lotofácil da Independência
vai pagar R$ 75 milhões

A partir de terça-feira (29),
todas as apostas da Lotofácil
registradas nas casas lotéricas
serão voltadas para a Lotofácil
da Independência, que vai pa-
gar um prêmio de R$ 75 milhões.
Os apostadores poderão fazer
suas apostas até o dia 6 de se-

tembro, um dia antes do sorteio,
que será realizado a partir das
9h.

O prêmio do concurso espe-
cial não acumula, ou seja, o ga-
nhador será quem acertar a mai-
or quantidade de dezenas entre
os 15 números sorteados. Para

apostar, basta marcar de 15 a 18
números dentre os 25 disponí-
veis, ou deixar que o sistema
escolha os números. O preço da
aposta simples, com 15 núme-
ros, é de R$ 2.

Também é possível apostar
no Bolão da Caixa, formando um

grupo de apostadores. Os bo-
lões para a Lotofácil da Inde-
pendência têm preço mínimo de
R$ 10 e cada cota deve ser de
pelo menos R$ 2, sendo possí-
vel realizar um bolão de no mí-
nimo duas e no máximo 50 co-
tas. (Agencia Brasil)

Os exportadores brasileiros
não terão mais aumento de be-
nefício de dedução de tributos,
que estava previsto para 2018.
Um decreto do presidente Mi-
chel Temer publicado na terça-
feira (29) no Diário Oficial da
União manteve em 2% a alíquo-
ta de dedução do Reintegra, pro-
grama por meio do qual o gover-
no devolve parte do faturamen-
to das exportações de bens ma-
nufaturados como compensa-
ção por impostos indiretos co-
brados na cadeia de produtos
industrializados.

A fatia de dedução subiria
de 2% para 3% em 2018. Essa de-
cisão faz parte das medidas anun-
ciadas no último dia 15 pela equi-
pe econômica do governo para
evitar um aumento maior na meta
de déficit fiscal. O governo espe-
ra obter R$ 2,6 bilhões com o con-

Decreto suspende
aumento de benefício

a exportador
gelamento do programa.

De acordo com o decreto, a
alíquota de 2% vale até o dia 31
de dezembro de 2018.

No último dia 22, o presiden-
te Michel Temer chegou a dizer
que conversaria com a área eco-
nômica sobre essa decisão de
manter a alíquota. “As dificul-
dades atuais são muitas e a pri-
meira ideia era eliminar os 2%, e
a ideia que permaneceu foi de
manter nos 2%. Mas, ainda ago-
ra, conversando com os diri-
gentes do setor do aço, esta-
mos ajustando uma conversa
de todos com a área econômica
do governo para verificar ainda
se é possível uma modificação
em face de tudo aqui que foi
dito”, disse o presidente duran-
te a abertura do 28º Congresso
Aço Brasil, em Brasília. (Agen-
cia Brasil)
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1ª VARA CÍVE - FORO REGIONAL IV - LAPA - SP  - EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL � RESUMO - DITAL de 1ª e 2ª PRAÇA
de BEM IMÓVEL e para intimação dos executados ARI DOS SANTOS (CPF 957.234.128-68), seu cônjuge, CLEONICE
CIVITA NOVA DOS SANTOS (CPF 007.249.098-50); da credora hipotecária EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
(sucessora da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF); a credora FORTENGE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA (CNPJ 54.986.542/0001-04) e demais interessados, expedido nos autos da ação de COBRANÇA CONDOMINIAL
em fase de EXECUÇÃO, em trâmite na 1ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa, Comarca da Capital/SP- Processo nº
0032803-59.2002.8.26.0004, movida pelo CONDOMÍNIO GIARDINO D�ITALIA (CNPJ 04.154.011/0001-87). Nos termos
do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da
ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que seguem: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento
nº 85, localizado no 8º andar do �Edifício Genova�, ou bloco A, integrante do �Condomínio Giardino D�Italia�, situado na
Rua Dezesseis, esquina com a Rua Ricardo Abed, no 31º Subdistrito - Pirituba, nesta Capital/SP, contendo a área útil
de 51,5419m², área comum de 46,5787m², área total de 98,1206m², cabendo-lhe o direito a uma vaga indeterminada no
estacionamento coletivo, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,46408% no terreno do condomínio.Contribuinte nº
124.165.0075-8 (maior área).OBS: (Conf. fls.322 - Laudo) O apartamento possui: (02) dormitórios, sala, banheiro,
cozinha e área de serviço. Matrícula nº 114.037 - 16º CRI da Capital/SP. ÔNUS: Conforme certidão fornecida pelo 16º
Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, referido imóvel acha-se matriculado sob nº 114.037, constando da mesma
conforme Av.2 (18/12/2002) -  Hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal - CEF; AV.3 (23/11/2012) e AV.4 (01/11/
2012) - Penhora do imóvel em favor de Fortenge Construções e Empreendimentos Ltda, procedida nos autos da Ação
de Execução Civil (Processo 0035743-94.2002), perante o 2º Oficio Cível do Foro Regional da Lapa/SP. 2. AVALIAÇÃO
TOTAL DO IMÓVEL: R$ 319.694,97 (AGOSTO/2017 - CONF. ATUALIZAÇÃO AASP). 3. DATAS DAS PRAÇAS: 1ª PRAÇA
começa em 15/09/2017, às 14h15min, e termina em 19/09/2017, às 14h15min e; 2ª PRAÇA começa em 19/09/2017,
às 14h16min, e termina em 09/10/2017, às 14h15min. 4. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO � edital completo
com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br.
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do
leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-
0900 e email: contato@zukerman.com.br. Fica o executado, ARI DOS SANTOS, seu cônjuge, CLEONICE CIVITA NOVA
DOS SANTOS; a credora hipotecária EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA (sucessora da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - CEF); o credor FORTENGE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e demais interessados, INTIMADOS
das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada
no dia 08/03/2012. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 26 de julho de 2017.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

(11) 2184 -0 90 0      ww w.ZUKERMAN .com.b r

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

(11) 2184-0900 www.ZUKERMAN.com.br

3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo/SP. Aditamento - Ao Edital de Leilão Eletrônico Publicado no Jornal O DIA, no dia 03/08/2017. Autor: Condomínio Edifício 
Altos do Morumbi Sul, Executados: Verônica Okopna Prestuba e Outros, Ação de Cobrança nº 0046095-49.2004.8.26.0002. O MM. Juiz de Direito Claudio Salvetti D’Angelo da 3ª Vara Cível do Foro 
Regional de Santo Amaro - Comarca de São Paulo/SP. Faz Saber, em aditamento ao edital de Leilão Eletrônico expedido nos autos do processo acima mencionado e publicado no Jornal O DIA, no dia 03/08/2017, 
que por um lapso deixou de constar que o imóvel que será alienado apenas os direitos de promitentes compradores que os executados possuem e não a propriedade plena como constou. O Balanço patrimonial levantado em 31 de Março de 2017 (Valor expresso em reais - R$)

CMN Solutions A040 Participações S.A.
CNPJ/MF nº. 26.664.058/0001-23

Ativo 31/03/2017
Circulante
Total do Ativo Circulante 50,00
Não Circulante

Total do Ativo Não Circulante ---

Total do Ativo
50,00 

Passivo e Patrimônio Líquido 31/03/2017
Circulante
Total do Passivo Circulante -
Não Circulante -
Total do Passivo Não Circulante -
Patrimônio Líquido
  Capital Social R$500,00
  Capital Social a Integralizar (R$450,00)
Total do Patrimônio Líquido R$50,00

Total do Passivo e Patrimônio 
Líquido R$50,00

 
31/03/2017

Receita Operacional Líquida ---
Despesas Operacionais ---
Lucro Operacional Antes do Re-
sultado Financeiro ---
Resultado Financeiro, Líquido ---
Lucro Antes do Imposto de Renda 
e da Contribuição Social ---
Imposto de Renda e Contribuição 
Social
Lucro Líquido do Exercício

---

Marcelo Nastromagario - Administrador - CPF: 266.804.808-76 - CRC/RN 8496/O-6
 Antônia Ivanete Paula Gurgel - Contadora - CRC/RN 8496/O-6 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0119698-90.2006.8.26.0001
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de
São Paulo, Dr(a). Daniela Claudia Herrera Ximenes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) a Lilian Salvadori Sturlini, Dalva Sturlini Bisordi, e seu cônjuge, Sergio Oswaldo de
Carvalho Bisordi, que Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios não Padronizados, ajuizou uma ação de Execução, contra Narciso Sturlini
(Espólio) e outros, para cobrança de R$ 231.177,80, representada pela cédula de crédito
bancário nº 04/700715-0, tendo como devedores Narciso Sturlini e Lilian Salvador Sturlini
e como inventariante garantidor a Indústria Eletromecânica Linsa Ltda. Estando os
executados em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias,
paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária arbitrada em 10%, será
reduzida pela metade, ou reconheça o crédito, depositando 30% do valor em execução,
podendo requerer o parcelamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescida de
correção monetária e juros de 1% ao mês, podendo ainda opor embargos em 15 dias,
prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena não o fazendo, ser
convertido em penhora o arresto efetuado sobre as partes ideais pertencentes a executada
Lilian Salvadori Sturlini sobre os imóveis objetos das matrículas nºs 67.953, 67.954, 67.955,
67.956, 67.957, 67.958, 67.959, e 67.960, do 1º CRI de São Bernardo do Campo/SP;
13.521, 13.522, 13.523 e 13.524, do CRI de Itapecerica da Serra/SP, 27.165 e 27.167, do
Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Atibaia/SP e sobre as partes
ideais pertencentes a Narciso Sturlini, sobre os imóveis objetos das matrículas nºs 46.131,
33.436 e 46.129, do CRI da Comarca de Atibaia/SP e 13.429, 13.430, 13.431 e 13.432 do
CRI de Itapecerica da Serra/SP. 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 agosto
de 2017.          B 29 e 30/08

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

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

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

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

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

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

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

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

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

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:1923B- CONTRATO: 818640009003-9-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA-
AGENCIA: AGENCIA 0235 - SE

HILDO MODESTO DE ARAUJO , BRASILEIRO(A), INSPETOR DE QUALIDADE  CPF
03433305803, CI 15.300.887-SSP/SP, CASADO(A) COM CICERA ERNESTO DE
ALBUQUERQUE ARAUJO , BRASILEIRO(A), DO LAR  CPF 09313763869, CI
30.094.872-4SSP/SP,
CLAUDIO MODESTO DE ARAUJO , BRASILEIRO(A), OPERADOR DE
MICROCOMPUTADOR  CPF 13254781805, CI 20.523.153-SSP/SP , SOLTEIRO(A),  e
cônjuge, se casado(a) estiver.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 24, 2º ANDAR, BLOCO D, CONDOMINIO
PARQUE DAS FLORES, SITUADO A AVENIDA NUNO MARQUES PEREIRA, Nº 110,
JARDIM CLARICE, 29 SUBDISTRITO - SANTO AMARO, SAO PAULO, SP. COM A
AREA UTIL DE 56,37M2, E A AREA COMUM DE 51,811M2, NESTA JA INCLUIDA A
CORRESPONDENTE A UMA VAGA INDETERMINADA NO ESTACIONAMENTO
COLETIVO LOCALIZADO A NIVEL DO TERREO, PARA A GUARDA DE UM
AUTOMOVEL, PERFAZENDO A AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 108,181M2,
CORRESPONDENDO A FRAÇÃO IDEAL DE 0,64292% NO TERRENO DO
CONDOMINIO. COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS,
ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 497.249,70
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 190.000,00

SAO PAULO, 14/08/2017
ARY ANDRÉ NETO

14 - 17 - 30/08/2017

EDITAL DE 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  29/
08/2017, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1BC51 -  CONTRATO: 802350902117-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL – 0235-
SE
ENDERECO DO IMÓVEL: PÇA DR MARIO MARGARIDO, 00033, APARTAMENTO Nº
409, 4º ANDAR OU 5º PAVIMENTO, EDIFICIO PARQUE ESPLANADA, 2º SUBDISTRITO
– LIBERDADE, SAO PAULO/SP

PABLO CESAR DOS SANTOS DA SILVA, BRASILEIRO(A), ESTAGIARIO, CPF:
09374070707, CI:12.136.815-3 IFP/RJ CASADO(A) COM ALESSANDRA FERNANDES
TATAGIBA, BRASILEIRO(A), SECURITARIA, CPF: 08397153748, CI: 11.727.587-5
IFP/RJ.

BANCO BONSUCESSO S/A
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA  ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

29 - 30 - 31/08/2017

Edital de Intimação – prazo: 20 dias – processo nº 0005696-52.2016.8.26.0003. 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 a(o) Claudete Guimarães
Castam Marques, Rua Maria Ligia, 32, casa 02, Vila Moraes – CEP 04168-080, São
Paulo-SP, CPF 101.077.918-46, RG 19325439-6, solteiro, Brasileiro, que por este Juízo,
tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Instituto Educacional Seminário
Paulopolitano- IESP – CNPJ 63.031.934/0001-00. 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 em 15 dias úteis, paguer a quantia de R$ 8.651,39(para outubro/2016),
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 dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora e nova intimação, apresente nos próprios
autos sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. 29 e 30/08.

Edital de Citação – prazo: 20 dias – processo nº0012115-46.2012.8.26.0224 – Ordem 503/
2012. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível de Guarulhos, Estado de São Paulo.
Dr(a). ARTUR PESSÔA DE MELO MORAIS, na forma da lei, etc. FAZ SABER a(o) Ivan
Rodrigues Pereira, Estrada Municipal, 600, Canjica – CEP 07400-000, Arujá – SP, CPF
366.300.238-11, RG 438998893, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum,
por parte de Organização Mogiana de Educação e Cultura S/s Ltda. - OMEC, alegando
em síntese que o requerido, sem qualquer justificativa deixou de efetuar o pagamento das
obrigações, referente ao contrato de prestações de serviços educacionais,
consubstanciado pelas mensalidades em aberto das parcelas 03-04-05-06 com vencimento
março, abril maio-junho, todas do ano 2007. 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 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revél, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da lei. 29 e 30/08.

Edital de Citação – prazo: 20 dias – processo nº 1016645-55.2015.8.26.0003. O(A) MM
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional III – Jabaquara, Estado de São Paulo,
Dr.(a). Paulo Roberto Dallan, na forma da Lei, etc. Faz Saber a (o) Leonardo Cesar
Souza, CPF/MF 351.490.718-89, que Fundação São Paulo, lhe ajuizou ação de Cobrança
objetivando o recebimento da quantia de R$ 11.139,44(setembro/2015), referente as
mensalidades vencidas, não pagas de outubro a dezembro de 2010. Encontrando se o réu
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 20 dias, a fluir após o
prazo supra, contados a partir da publicação deste edital, ofereçam embargos monitórios,
ou pague a importância supra. Ficando ciente, outro ssim, de que neste último caso ficará
isento de custas e honorários advocatícios, e de que na hipótese de não pagamento, ou
oferecimento de embargos, será iniciada a execução, conforme previsto no Livro II Titulo
II e IV. . Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  29 e 30/08

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa
do Brasil, a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FAZ SABER, a todos que
o presente edital virem ou interessar possa que, KZARA CONFECÇÕES LTDA, CNPJ
n° 03.673.501/0001-27, com sede nesta Capital, na Avenida Coronel José Pires de Andrade
n° 19, Vila Vera, representada por MÁRCIO DOMINGOS, RG n° 28.508.266-8-SSP/SP,
CPF n° 274.197.908-17, e sua mulher THAÍS DEBELLIS DOMINGOS, RG n° 30.115.224-
X-SSP/SP, CPF n° 292.688.868-63, brasileiros, casados no regime da comunhão parcial
de bens na vigência da Lei n° 6.515/77, empresários, domiciliados nesta Capital, residentes
na Rua do Boqueirão n° 185, Bloco C, apt° 91-C, Saúde, e Avenida Padre Arlindo Vieira
n° 520, apt° 124, Vila Vermelha, ficam intimados a purgarem a mora mediante o pagamento
referente a 131 (centro e trinta e uma) prestações em atraso, vencidas de 21/09/2014 a 03/
08/2017, no valor de R$1.948.209,02 (um milhão, novecentos e quarenta e oito mil, duzentos
e nove reais e dois centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor
de R$1.977.285,91 (um milhão, novecentos e setenta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco
reais e noventa e um centavos), que atualizado até 10/02/2018, perfaz o valor de
R$2.916.109,03 (dois milhões, novecentos e dezesseis mil, cento e nove reais e três
centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de mora está nos autos,
cujo financiamento foi concedido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para aquisição
do imóvel localizado na Avenida Padre Arlindo Vieira, n° 520, apartamento n° 124, localizado
no 12º andar do Edifício Jardins de Luxemburgo, na Saúde – 21° Subdistrito, objeto de
“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura
Pública” devidamente registrado sob n° 8 na matrícula nº 153.664. O pagamento haverá
de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí
nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do
prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Ficam os devedores
desde já advertidos de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da
mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do
pagamento, pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da
consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário, CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será
levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei.
São Paulo, 21 de agosto de 2017. O Oficial. 29, 30 e 31/08/17

Edital de Citação - Prazo de 20 Dias. Processo nº 1000725.05.2013.8.26.0361 O MM.Juiz(a)
de Direito da 4ª Vara Cível do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo.  Dr(a). Ana
Carmem de Souza Silva,, na forma da lei, etc. FAZ SABER a(o) Andrea Brunetti Campolino,
CPF375.100.418-13, RG 45.060.420-2, não identificado, Brasileiro, que lhe foi proposta
uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, por parte de Organização Mogiana
de Educação e Cultura s/s Ltda., alegando em síntese, a requerente firmou com a requerida
um Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, no valor de R$ 10.034,17, Estando
a ré inadimplente, a requerente ingressou com a presente ação de Cobrança do débito no
valor acima mencionado. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua Citação por edital, para os atos e termos da ação proposta, e para que no prazo de
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação o réu será considerado revel, caso em será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  29 e 30/08

Edital de Intimação – prazo: 20 dias – processo nº 0000684-37.2005.8.26.0005. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional V – São Miguel Paulista, Estado de
São Paulo. Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei etc.Faz Saber a(o)
André Soares Santos, CPF: 181.651.318-00, RG 251079429, que por este Juízo tramita
de uma ação de Monitória, movida por Fundação São Paulo. 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 dias úteis, pague a quantia de R$
27.776,27, 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 sem o pagamento voluntário, inicia-se o pra de 15 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. 29 e 30/08.

Edital de Intimação – prazo: 20 dias – processo nº 0003921-41.2017.8.26.0011 O(A) MM.
Juiz (a) de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo.
Dr(a).Luciana Bassi de Melo na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Camila Rodrigues
Francisco, CPF 312.696.208-43 e Domaria Batista Rodrigues, CPF 312.696.208-43, que
por este Juízo tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Fundação
São Paulo. 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 quinze
dias úteis pague a quantia de R$ 100.823,12, 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 dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos, sua impugnação.   Será o edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 29 e 30/08.

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de Sentença (0012294-22.2016.8.26.0100) -
Processo Principal nº 1047771-94.2013.8.26.0100. A Dra. Maria Fernanda Belli, Juíza de
Direito da 25ª Vara Cível - Foro Central. Faz Saber a J & R Comércio de Móveis Planejados
e Decoração Ltda EPP, CNPJ 12.071.663/0001-86, na pessoa de seu representante legal,
que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Banco Santander (Brasil) S/A, foi
julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 209.634,70 (março/2016).
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. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 03 de julho de 2017.          B 29 e 30/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1056984-27.2013.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Márcio Antonio Boscaro, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a(o) RENATO
VICENTE COSTA DIAS JOIAS - EPP, inscrita no CNPJ n° 15.220.451/0001- 01 e Renato
Vicente Costa Dias, portador do CPF/MF nº 156.915.588-70, que lhe foram proposta uma
ação monitória, por parte de Banco Santander (Brasil) SA, alegando em síntese ser
credor da importância de R$ 141.067,64. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e decisão: A documentação que acompanha a inicial, trata-se, ao menos em sede
de cognição sumária, de prova escrita sem eficácia executiva e que diz respeito a pagamento
de soma em dinheiro, o que determina a expedição do mandado de injunção em desfavor
da parte requerida para, no prazo de 15 dias, proceder ao pagamento da quantia
especificada à inicial, com as correções devidas, ficando desobrigada dos encargos
sucumbenciais, advertindo-a, ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do
título executivo judicial, caso permaneça inerte. No mesmo prazo de 15 dias, fica facultado
à parte devedora apresentar embargos monitórios que somente poderão ser ofertados por
advogado. Não sendo contestada a ação, presumir-se- ão aceitos, pelo réu, como
verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei.          B 30 e 31/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0026506-58.2010.8.26.0100 - 613/10. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA
PINTO LIMA ZANETTA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólios de Jose de
Souza Filho e Maria Vaccari de Souza, +Espolio de Sergio de Souza Rodrigues, Aristeu
de Marki, +Publisport Publicidade e Promoções Ltda, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que
Jean Paul Cutrona, Priscilla Mara Battiston Seferian Cutrona ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Casta
Carvalho, 61, apto. 101, 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.  B 30 e 31/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0020120-
68.2017.8.26.0002 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Perdas e Danos Exeqüente: Hospital Sepaco
- Serv Soc. da Ind. do Papel Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo Executado: André Soares Ribeiro
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020120-68.2017.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel
Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDRÉ SOARES RIBEIRO, CPF 219.825.928-18, que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Hospital Sepaco - Serv Soc.
da Ind. do Papel Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo. 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, a fluir após os 20 dias supra, pague a quantia de 10.026,11, 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 24 de agosto de 2017. 29 e 30/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0111815-13.2011.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Laura de Mattos
Almeida, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EDMIR DE LUCA, CNPJ 09.409.979/0001-20, pessoa jurídica;
EDMIR DE LUCA, CPF 105.819.608-15, pessoa física, e MARIA MADALENA FARIAS DE LUCA, CPF
193.558.818-43, que o HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo ajuizou-lhes Ação de Execução de Título
Extrajudicial e, estando os executados em lugar ignorado e incerto foi determinada a INTIMAÇÃO por
EDITAL, da PENHORA que recaiu sobre as quotas de titularidade de EDMIR DE LUCA e MARIA MADALENA
FARIAS DE LUCA junto à sociedade LUCA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 10.691.225/0001-95, os
quais ficam investidos na condição de depositários, não podendo abrir mão do bem sem expressa autorização
do Juízo, observadas as consequências do descumprimento das obrigações inerentes, podendo, caso queiram,
oferecer EMBARGOS, no prazo de 15 dias uteis, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias
uteis deste edital. Será o presente edital por extrato publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 31 de maio de 2017. 29 e 30/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014489-88.2015.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo de Tarsso da Silva Pinto,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Daniela Bergamasco dos Santos Venino, CPF 359.504.198-47, RG 41964619-
X, Casada, Brasileiro, Agente Administrativa, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de
Águia de Haia Condominium, visando o recebimento da quantia de R$ 7.723,53 (08/2015) - acrescida de juros
moratórios, multa e atualização monetária, custas, despesas processuais e honorários advocatícios - referente à
despesas condominiais da Unidade Condominial Bloco E, Apto. 11 do condomínio do autor. 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 úteis, 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 24 de julho de 2017.

                              JORNAL ‘ O DIA ”    30 e 31 / 08 / 2017

30 e 31/08

EDITAL de CITAÇÃO. Prazo de 20 dias. Processo nº 1065504-05.2015.8.26.0100. A Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito
Luciana Biagio Laquimia da 17ª Vara Cível - Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei, etc.
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial LAURA DE FALCO
CONFECÇÕES ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 00.528.568/0001-80 e VALDIRENE DA SILVA LIMA,
pessoa física, inscrita no CPF/MF sob nº. 340.974.918-73 que se encontra em local incerto e não sabido, que se
processa perante esta 17ª Vara Cível - Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, Proc. nº. 1065504-
05.2015.8.26.0100, requerido por BANCO DO BRASIL S/A contra LAURA DE FALCO CONFECÇÕES ME e VALDIRENE
DA SILVA LIMA a inicial em resumo alega o seguinte: O Banco do Brasil S/A ajuizou contra os requeridos, em 02/07/
2015, uma Ação Ordinária de Cobrança, a fim de receber a quantia de R$ 129.464,98 (Cento e vinte e nove mil e
quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Determinada a citação dos requeridos, estes não
foram localizados em diversas diligências empreendidas, sendo certo que se encontram em local ignorado. Em
decorrência, ficam os requeridos devidamente citados para que, no prazo de 15 dias, apresentem contestação, sob
pena de constituição do contrato em título executivo judicial. Advertindo, desde já, que em caso de inércia/revelia será
nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV, CPC. Valor da causa: R$ 129.464,98 (Cento e vinte e nove
mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos). E, para que chegue ao conhecimento de
todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que vai publicado e fixado em local
de costume. São Paulo, 06 de junho de 2017.

                           JORNAL “ O DIA ”    30 e 31 / 08 / 2017

30 e 31/08
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NOSSA SENHORA DO Ó PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ /MF 12.970.783/0001-15

Demonstrações Contábeis Referentes aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais) com Relatório dos Auditores de Independentes
Balanços Patrimoniais

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
1. Contexto Operacional: Constituída em 03 de setembro de 2010, a 
Nossa Senhora do Ó Participações S.A. tem por objetivo a participação 
em outras sociedades como acionista ou quotista (holding não financeira), 
administrar bens imóveis próprios ou de terceiros, prestação de serviços e 
gestão administrativa e financeira própria e de suas coligadas. 2. Apresen-
tação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas práticas contábeis 
adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legis-
lação brasileira (Lei nº 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introdu-
zidos, alterados e revogados pela Lei nº 11.638 de 28 de dezembro de 2007 
e Lei nº 11.941/09. Também foram consideradas as orientações e interpre-
tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. 3. Base 
para Consolidação: As demonstrações contábeis consolidadas incluem as 
operações da Controladora e das empresas controladas, que têm por objeto 
social a exploração dos serviços de transportes coletivos de passageiros e 
atividades complementares, operando no município de São Paulo e cidades 
vizinhas da grande São Paulo e as demais empresas controladas, que se 
concentram nas atividades de comércio de veículos, administração de imó-
veis e administração de shopping center, sendo este último empreendimen-
to consolidado a partir do exercício de 2014. Os valores referentes aos 
investimentos, bem como as operações entre as companhias consolidadas 
e a controladora foram eliminados na consolidação. As participações da 
controladora, cujos efeitos foram eliminados no balanço consolidado são:

Participação 
em % Indireta 2016

2016 2015
Prime- 

bus
Portu- 

bens
Sul Real 

XXVII
Sul Real 

XXVIII
Direta
Auto Viação Uru-
 bupungá Ltda. 99,97% 99,97% 36,55% 48,15%
Viação Cidade de
 Caieiras Ltda.      99,97% 99,97% 19,26% 7,00%
Urubupungá Transporte
 e Turismo Ltda.    99,97% 99,97% 8,39% 1,00%
Viação Santa 
 Brígida Ltda. 99,97% 99,97% 35,79% 51,85%
Cantareira Empreen-
 dimentos S.A.      72,61% 72,61%
Sul Real XXVIII 
 Participações 
 Ltda. 69,23% 69,23%
Portubens 
 Administraçao 
 de Bens Ltda. 91,97% 91,97%     

100,00% 8,00% 100,00% 0,00%
Indireta
Primebus Comer-
 cialização de 
 Veículos Ltda.    100,00% 100,00% 30,77%
Portubens 
 Administração
 de Bens Ltda. 8,00% 8,00%
Sul Real XXVII 
 Participações 
 Ltda. 100,00% 100,00%
Sul Real XXVIII 
 Participações 
 Ltda. 30,77% 30,77%     

0,00% 0,00% 0,00% 30,77%
4. Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do Resultado: As receitas 
e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência. 
b) Ativos e Passivos: Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis 
após os doze meses subsequentes à data de balanço patrimonial são con-
siderados como longo prazo e, consequentemente, como Ativos e Passivos 
Não Circulantes. c) Ajuste a valor presente: Conforme avaliado, não houve 
a necessidade de ajuste a valor presente aos ativos e passivos de curtos e 
longos prazos em atendimento ao previsto no CPC 12. d) Contas a rece-
ber: As contas a receber de clientes são registradas e mantidas no balanço 
pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. e) Estoques: 
Os materiais de almoxarifado estão avaliados pelo custo médio de aquisi-
ção, não superando o preço corrente de mercado. f) Imobilizado: Os bens 
e direitos foram registrados pelos seus custos originais de aquisição, forma-
ção ou construção. A depreciação é acumulada pelo método linear e leva 
em consideração o tempo de vida útil dos bens. A companhia procedeu a 
levantamentos internos para avaliação do valor atual do ativo imobilizado e 
como resultado foi preparado análise periódica quanto à capacidade de re-
cuperação dos valores registrados no ativo imobilizado, revisão de “impair-
ment” e constatado que não há necessidade de redução dos valores regis-
trados. g) Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo: São 
apresentados ao valor líquido de realização. h) Passivo Circulante e não 
circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrações 
pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais. i) Fornece-
dores: As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas 
pelo valor nominal. j) Empréstimos e Financiamentos Bancários: De-
monstrados pelos valores atualizados, incluindo encargos financeiros inci-
dentes até a data do balanço. k) Imposto de Renda e Contribuição Social: 
O imposto de renda e contribuição social são calculados com base nas alí-
quotas efetivas do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro 
líquido. l) Obrigações Fiscais, Sociais e Trabalhistas: Representados por 
salários a pagar e pelos montantes devidos ao INSS, IRRF, FGTS e outros 
impostos e contribuições. m) Provisões: As provisões são reconhecidas no 
balanço quando a empresa possui obrigações legais ou como resultado de 
um evento passado e é provável que um recurso econômico seja requerido 
para saldar a obrigação. n) Provisão para Contingências: Constituída para 
fazer face às indenizações por reclamações trabalhistas e ações cíveis, con-
siderando a opinião dos assessores jurídicos quanto às prováveis perdas.
5. Aplicações Financeiras Controladora Consolidado

2016 2015 2016 2015
Banco do Brasil - - - -
Bradesco - - 31.596 20.517
Caixa Econômica Federal - - 3 18
HSBC - - - 3.292
Itaú - - 17.855 14.293
Safra - - 10.794 8.116
Santander 254 38 23.254 19.750

254 38 83.502 65.986

As aplicações financeiras estão registradas pelos montantes aplicados, 
acrescidos dos rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço.
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, as aplicações financeiras encontra-
vam-se atreladas a certificados de depósitos bancários e fundos de renda 
fixa, remuneradas a taxas correspondentes à variação do CDI em média.
6. Contas a Receber Controladora Consolidado
Curto Prazo 2016 2015 2016 2015
CMT - - 69.058 86.638
Cartão Escolar e Sênior Paulista - - 4.297 3.644
Clientes de Fretamento e Outros 
 Créditos - - 5.141 8.088
Contas a Receber de clientes e 
 outros créditos 1.031 1.206 10.035 -
São Paulo Transportes - - 25.593 8.417
IPVA - - - 1.471
Outros - 1 4.057 692
Provisão para Crédito de 
 Liquidação Duvidosa - PCLD - - (458) (526)

1.031 1.207 117.723 108.424

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2016 2015 2016 2015
Circulante 1.394 1.313 239.836 206.893
Disponibilidades 10 34 3.375 2.328
Aplicações Financeiras 5 254 38 83.502 65.986
Contas a Receber 6 1.031 1.207 117.723 108.424
Estoques 7 8 20 12.329 14.758
Adiantamentos Concedidos 8 77 11 8.377 7.315
Impostos e Contribuições a 
 Recuperar 14 3 14.530 8.082
Não Circulante 270.785 231.723 456.289 450.596
Realizável a Longo Prazo - 200 47.491 35.993
Contas a Receber 6 - - 5.085 5.085
Aplicações para Investimento - - - -
Depósitos Judiciais 9 - - 39.810 30.708
Outros - 200 2.596 200
Investimentos 10 270.447 231.193 137 5.657
Imobilizado 11 135 194 452.099 441.834
Intangível 11 202 336 4.053 3.105
Total do Ativo 272.178 233.236 743.615 693.482

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2016 2015 2016 2015
Circulante 1.591 1.341 290.485 286.832
Fornecedores 150 124 73.493 78.988
Empréstimos e Financiamentos 12 - - 41.109 37.412
Impostos, Taxas e Contribuições 125 103 19.946 9.315
Salários e Encargos 13 1.303 1.105 62.606 58.584
Outras Obrigações 14 13 9 93.331 102.533
Não Circulante - - 152.757 147.341
Exigível a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos 12 - - 136.053 130.419
Provisão para Contingências 15 - - 7.932 7.392
Créditos Consorciados - - 6.572 5.891
Outros Débitos - - 2.199 3.639
Patrimônio Líquido 270.587 231.895 300.373 259.309
Capital Social 16 185.500 176.500 185.500 176.500
Reservas 85.087 55.395 85.087 55.391
Participação dos Minoritários - - 29.786 27.418

Total do Passivo 272.178 233.236 743.615 693.482

Demonstração do Resultado

Controladora Consolidado
Nota 2016 2015 2016 2015

Receita Líquida de Serviços - - 908.396 849.676
Receita Bruta - - 934.036 871.843
(-) Deduções da Receita 
 Bruta de serviços - - (25.640) (22.167)
Custo dos Serviços Prestados - - (778.641) (767.377)
Custo Operacional - - (778.641) (767.377)
Lucro Bruto - - 129.755 82.299
(Despesas) Receitas 
 Operacionais 32.692 27.864 (83.517) (50.171)
Administrativas e Gerais (561) (552) (75.773) (78.634)
Depreciação e Amortização (8) (3) (6.760) (1.410)
Receitas Financeiras 62 15 11.916 11.213
Despesas Financeiras (6) (9) (16.889) (7.864)
Outras receitas operacionais - - 10.457 43.698
Outras despesas operacionais (7) - (7.314) (23.325)
Despesas tributárias (3) (2) (1.853) (2.992)
Resultado da equivalência 
 patrimonial 33.215 28.415 2.698 9.143
Lucro antes do IRPJ e CSLL 32.692 27.864 46.238 32.128
Provisão para IRPJ e CSLL - - (15.249) (6.402)
Lucro Líquido do Exercício 32.692 27.864 30.989 25.726
Lucro Líquido - Participação
 dos Minoritários - - 1.703 2.138
Lucro Líquido - Controladora 32.692 27.864 32.692 27.864

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Social Reservas de Capital Reservas de Lucros Total Consolidado

Saldos em 31 de Dezembro de 2014 176.500 2.186 - 178.686 197.233
Lucro líquido do exercício - - 27.864 27.864 27.864
Reversão de lucros propostos - - 28.799 28.799 28.799
Constituição de reserva legal - 1.393 (1.393) - -
Distribuição de Lucros - - (5.300) (5.300) (5.300)
Ajuste de reflexo de ganho de capital sobre investimentos - - 1.846 1.846 1.846
Participação dos Minoritários - - - - 27.414
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 176.500 3.579 51.816 231.895 259.309
Aumento de Capital 9.000 - - 9.000 9.000
Lucro líquido do exercício - - 32.692 32.692 32.692
Distribuição de Lucros - - (3.000) (3.000) (3.000)
Constituição de reserva legal - 1.635 (1.635) - -
Participação dos Minoritários - - - - 29.786
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 185.500 5.214 79.873 270.587 300.373

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Controladora Consolidado

Atividades Operacionais 2016 2015 2016 2015
Resultado do exercício 32.692 27.864 32.691 27.864
Ajustes para conciliar o resultado
Depreciações e Amortizações 224 169 41.536 44.712
Provisão para Contingências - - 540 1.220
Provisão para crédito de
 liquidação duvidosa - - (73) 526
Resultado da equivalência 
 patrimonial (33.215) (28.415) - (9.143)
Baixa de ativo imobilizado
 consorciados - - (551) 232
Perdas de incentivos fiscais - - - 349
Lucro na venda de ativo - - - 1.243

(32.991) (28.246) 41.452 39.139
(Acréscimo) decréscimo de ativos
Em aplicações financeiras (216) 89 (17.516) 24.829
Em valores a receber de clientes 176 (249) (9.299) (15.374)
Em estoques 12 5 2.429 (614)
Em adiantamentos concedidos (66) 50 (1.062) (1.180)
Em impostos e contribuições
 a recuperar (11) (2) (6.448) (4.784)
Em depósitos judiciais - - (9.102) (2.228)
Em outros ativos 200 (200) (2.396) (52)

95 (307) (43.394) 597
Acréscimo (decréscimo)
 de passivos
Em fornecedores 26 37 (5.495) (64)
Em obrigações fiscais 22 23 10.631 6.098
Em outras obrigações 4 - (9.202) (9.217)
Em retenções contratuais - - - 9.221
Em recebimentos antecipados - - 681 (5.092)
Em remuneração e encargos 198 223 4.022 -
Em outros débitos - 9 (1.440) 5.891

250 292 (803) 6.837
Fluxo de caixa das atividades
 operacionais 46 (397) 29.947 74.437
Atividades de Investimentos
Distribuição de dividendos
 para Controladora 15.600 44.089 - -
Distribuição de dividendos
 para Controladas - - - 51.882
Adições de investimento (21.636) (38.050) - (46.087)
Baixa de Imobilizado 44 - 877 -
Baixa de Investimento - (332) 5.520 91
Adições ao imobilizado
 e intangível (78) - (53.628) (150.039)
Fluxo de caixa das atividades
 de investimentos (6.070) 5.707 (47.231) (144.153)
Atividades de Financiamentos
Aumento (Redução) de
 financiamentos - - 9.331 40.387
Aumento de Capital Social 9.000 - 9.000 58.853
Distribuição de lucros pelas
 Controladas - - - (32.666)
Distribuição de lucros pela
 Controladora (3.000) (5.300) - -
Fluxo de caixa das atividades
 de financiamentos 6.000 (5.300) 18.331 66.574
Acréscimo (decréscimo)
 em caixa (24) 10 1.047 (3.142)
Saldo inicial de caixa 34 24 2.328 5.470
Saldo final de caixa 10 34 3.375 2.328

Longo Prazo
Cia. Municipal de Transportes de 
 Osasco - CMTO - - 4.894 4.894
Outros - - 191 191

- - 5.085 5.085
1.031 1.207 122.808 113.509

7. Estoques Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Peças e Acessórios - - 6.202 9.158
Combustíveis e Lubrificantes - - 2.737 3.405
Pneus e Câmaras - - 687 696
Recondicionado - - 332 321
Ônibus para revenda - - 55 96
Outros 8 20 2.316 1.082

8 20 12.329 14.758

8. Adiantamentos Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Adiantamento para Custeio - CMT - - 5.392 4.661
Férias 31 10 1.650 1.556
Fornecedores 21 - 164 192
Seguros - - 312 657
Vale-Refeição - - 59 -
Outros 25 1 800 249

77 11 8.377 7.315

9. Depósitos Judiciais Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Bloqueio Judicial - - 5.791 5.438
Depósitos INSS – FAP - - 19.643 12.867
PIS Faturamento - - 2.951 2.951
Depósitos Trabalhistas - FGTS - - 4.120 4.498
Indenizações Terceiros - - 4.919 2.459
Cauções e Depósitos - - 847 707
Outros - - 1.539 1.788

- - 39.810 30.708

10. Investimentos Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Incentivos Fiscais - - 137 132
Participações Societárias
Interpass Participações S.A. - - - 5.525
Sul Real XVIII Participações Ltda. 5.449 5.064 - -
Portubens Administração de Bens Ltda. 26.189 23.154 - -
Urubupungá Transporte e Turismo Ltda. 22.519 21.058 - -
Viação Santa Brígida Ltda. 55.881 37.497 - -
Viação Cidade de Caieiras Ltda. 23.649 18.406 - -
Cantareira Empreendimentos S.A. 78.831 72.422 - -
Auto Viação Urubupungá Ltda. 57.929 53.592 - -

270.447 231.193 - 5.525
270.447 231.193 137 5.657

Controladora 2015
Inves- 

timento Baixa

Equiva- 
lência 
Patri- 

monial

Lucros 
Rece- 
bidos 2016

Urubupungá Trans-
 porte e Turismo Ltda. 21.058 - - 1.461 - 22.519
Viação Santa Brígida 
 Ltda. 37.497 8.999 - 9.985 (600) 55.881
Viação Cidade de 
 Caieiras Ltda. 18.406 - - 5.243 - 23.649
Auto Viação 
 Urubupungá Ltda. 53.592 - - 19.337 (15.000) 57.929
Portubens Adminis-
 tração de Bens Ltda. 23.154 - - 3.035 - 26.189
Cantareira Empreen-
 dimentos S.A. 72.422 12.640 - (6.231) - 78.831
Sul Real XXVIII 
 Participações Ltda. 5.064 - - 385 - 5.449

231.193 21.639 - 33.215 (15.600)270.447
11. Imobilizado e Intangível

Taxa Controladora Consolidado
% a.a. 2016 2015 2016 2015

Veículos 20 e 10 - - 580.747 572.773
Equipamentos de
 manutenção 10 - - - 7.198
Móveis e utensílios 10 24 24 4.054 3.605
Maquinas e Equipamentos 10 33 185 11.098 -
Equipamentos de
 comunicação 20 - - - 145
Equipamentos de
 informática 20 183 - 6.515 7.089
Equipamentos de
 segurança 10 - - - 953
Equipamentos de tráfego 20 - - - 1.308
Validadores eletrônicos 20 - - 11.043 10.850
AVL (GPS) 10 - - 2.350 2.334
Motores 20 - - - 639
Instalações e benfeitorias 4 10 10 51.190 10.970
Obras em Andamento / 
 Adto a Fornecedores de 
 Imobilizado 4 - - - 167.377
Terrenos e Edificações - - 235.071 46.779
Outros - - - 33.042
Imobilizações - Consórcios - - 457 624
Custo 250 219 902.525 865.686
Depreciação acumulada (115) (25) (450.426) (423.852)
Total - Imobilizado 135 194 452.099 441.834

Taxa Controladora Consolidado
% a.a. 2016 2015 2016 2015

Licenças para Operação de
  Transporte 20 - - 2.456 435
Softwares 20 438 479 6.575 6.624
Outros - - 1.020 1.018
Custo 438 479 10.051 8.077
Amortização acumulada (236) (143) (5.998) (4.972)
Total - Intangível 202 336 4.053 3.105
12. Empréstimos e Financiamentos

Curto Prazo Longo Prazo Total
2016 2015 2016 2015 2016 2015

Mercedes Benz 17.177 16.771 26.884 25.880 44.061 42.651
Volkswagen - 579 - - - 579
Volvo 3.869 5.292 5.959 9.827 9.828 15.119
Itaú 2.757 2.898 268 3.025 3.025 5.923
Santander 5.041 5.318 7.862 12.905 12.903 18.223
Safra 5.725 7.692 5.476 11.198 11.201 18.890
Alfa 814 856 1.546 2.360 2.360 3.216
Bradesco 18.605 9.031 123.712 93.889 142.317 102.920
(-) Encargos 
 Financeiros a 
 Transcorrer (12.879) (11.025) (35.653) (28.665) (48.532) (39.690)

41.109 37.412 136.053 130.419 177.162 167.831

Os empréstimos e financiamentos foram tomados pelas empresas controla-
das são representados por: (i) No ano de 2014 a sociedade Cantareira Em-
preendimentos S.A tomou empréstimo com a instituição financeira Banco 
Bradesco S.A no montante de R$ 75.000.000 que se destinava à continuida-

de de viabilização da construção do empreendimento. O pagamento do valor principal ini-
ciou no segundo semestre de 2016 e tem como vencimento final em 
22/09/2024, e como garantia para aquisição do empréstimo foi atribuído o 
terreno localizado na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães no estado 
de São Paulo, com a área de 75.170,33 m², descrito e caracterizado na 
matrícula de número 135.692 do Décimo Sexto Oficial de Registro de Imó-
veis da Comarca da Capital, Estado de São Paulo (ii) Os demais financia-
mentos referem-se a contratos de Finame, opção escolhida pelas compa-
nhias para a aquisição de veículos para a Frota Operacional, a taxas usuais 
de mercado e atualização pela TJLP, com vencimentos até 2019, e encar-
gos financeiros às bases de 2,90% a 11,8% (garantias envolvem alienação 
fiduciária, nota promissória e aval dos sócios).
13. Salários e Encargos Sociais Controladora Consolidado

2016 2015 2016 2015
Salários e encargos sociais 435 392 21.838 20.176
Provisão de férias e encargos sociais 868 713 40.768 38.408

1.303 1.105 62.606 58.584
14. Outras Obrigações Controladora Consolidado

2016 2015 2016 2015
Adiantamentos diversos – CMT - - 14.945 34.928
Adiantamento clientes - - 43 191
Bem eletrônico - - 61.389 57.534
Aluguéis a pagar 4 4 747 935
Passes em circulação - - 96 1.529
Viação Osasco - - - 1.043
N.S.O - - 432 1.000
Outras contas a pagar 9 5 15.679 5.373

13 9 93.331 102.533
15. Contingências: Passivos contingentes são constituídos levando em 
conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, similaridade 
com processos anteriores, complexidade e nos posicionamentos de tribu-
nais, sempre que a perda for avaliada como provável o que ocasionaria uma 
provável saída de recurso para liquidação das obrigações e quando os 
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiência segura. A admi-
nis tração da empresa, baseada na posição formal de seus assessores 
jurídicos, provisionou os processos classificados como perdas prováveis em 
31 de dezembro de 2016 no valor (consolidado) de R$ 7.932 (R$ 7.392 em 
31 de dezembro de 2015). 16. Capital Social: O Capital Social em 31 de 
dezembro de 2016 estava representado por 18.550.000.000 ações 
ordinárias, sem valor nominal, totalizando R$ 185.500.000.
17. Partes Relacionadas - Consórcio Metropolitano de Transporte 
(CMT)

AVUL x CMT VCCL x CMT Consolidado
2016 2015 2016 2015 2016 2015

Ativo Circulante 58.225 77.584 9.158 13.801 67.383 91.385
Ativo Não Circulante 391 619 61 102 452 721
Total de participa-
 ção no Ativo 58.616 78.203 9.219 13.903 67.835 92.106
Passivo Circulante (62.932) (89.845) (9.897) (14.047) (72.829) (103.892)
Passivo Não 
 Circulante (1.900) (8.058) (299) (833) (2.199) (8.891)
Total de participa-
 ção no Passivo (64.832) (97.903) (10.196) (14.880) (75.028) (112.783)
Despesas 6.683 5.876 (1.051) 968 5.632 6.844
Receitas (468) (1.019) 74 (168) (394) (1.187)
Resultado 6.215 4.857 (977) 800 5.238 5.657
18. Gestão de Riscos: Os principais fatores de riscos que a entidade está 
exposta podem ser classificados como operacionais e financeiros. Os riscos 
operacionais são analisados pela administração através do acompanha-
mento, principalmente, sobre os andamentos dos contratos de prestação de 
serviços de transporte. Os riscos financeiros são geridos pelo acompanha-
mento dos indicadores financeiros, sempre se pautando pelo conservado-
rismo nas aplicações financeiras, os quais, entre outros, não apresentam 
aplicações em derivativos. Por outro lado, sobre a tomada de recursos, 
destaca-se, conforme abertura na Nota Explicativa nº 12, o acesso a taxas 
de juros reduzidas, consubstanciadas nos contratos de FINAME formaliza-
dos pela administração. A política desenvolvida objetiva preservar a liqui-
dez, garantindo os recursos financeiros necessários para o desenvolvimen-
to dos negócios da entidade.

                                                                                A Diretoria                                                                               Contadora - Gislaine Rodrigues Borges da Silva - CRC 1-SP 219229/O-3

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis 
Aos Administradores e Acionistas da Nossa Senhora do Ó Participações S.A. São Paulo - SP. Opinião 
Demonstrações Individuais - Examinamos as demonstrações contábeis individuais da Nossa Senhora do Ó 
Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, assim como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2016, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para Opinião Demonstrações Individuais - Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão escritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Opinião com Ressalva Demonstrações Consolidadas - Examinamos as demonstrações contábeis 
consolidadas da Nossa Senhora do Ó Participações S.A., que compreendem o balanço patrimonial consolidado 
em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo consolidado das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, exceto quanto aos 
efeitos dos assuntos descritos no parágrafo “base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis 
consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição consolidada 
patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2016, o desempenho consolidado de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Base para opinião com Ressalva Demonstrações Consolidadas - As controladas Viação Cidade de 
Caieiras Ltda. e Auto Viação Urubupungá Ltda. possuem participação no CMT - Consórcio Metropolitano de 
Transporte (Nota explicativa nº 17), com saldo consolidados de operações registrados no balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2016 respectivamente de: ativos: R$ 67.383 mil e R$ 452 mil; passivos: R$ 72.829 mil e R$ 2.199 
mil; e no resultado do exercício de R$ 5.238 mil. Não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e 
suficiente sobre os valores contábeis de ativos e passivos das respectivas controladas no CMT - Consórcio 
Metropolitano de Transporte em 31 de dezembro de 2016 e da participação delas no resultado líquido do Consórcio 
em razão de não termos tido acesso às informações contábeis, à Administração e aos Auditores Independentes do 
Consórcio. Consequentemente, não nos foi possível determinar se havia necessidade de ajustar esses valores. 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão escritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Responsabilidade da Administração e da governança 
pelas demonstrações contábeis - A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 

erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela 
avaliação da capacidade das Companhias continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar individual ou consolidadas a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis - 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, 
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 

             
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles Internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 

             
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 

                
             

adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 

                 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, inclusive as 
divulgações e se a demonstração contábil representa correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 

São Paulo, 23 de junho de 2017. 
TRÍADE AUDITORES INDEPENDENTES - CRC 2SP015090/O-5

ROBERTO MIGUEL - Sócio-Diretor - CRC 1SP 137215/O-3

INFOSERVER S.A. - CNPJ nº 00.602.221/0001-30 - NIRE nº 35.300.345.916
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Data, Hora, Local: 02.08.2017, às 10:30hs, na sede, Avenida Dr. Yojiro Takaoka n° 4384, 8º andar, sala 809, Santana de 
Parnaíba/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Daniel Fernando Paciulli 
Luz, Secretária: Eliza Diniz da Silva. Deliberações Aprovadas: (a) As demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício de 
2016, conforme publicações no dia 20.04.2017, nos jornais O Dia e DOESP. O lucro líquido do exercício de 2016 no valor de 
R$ 435.147,00, foi integralmente destinado para reinvestimento na Companhia, em virtude de prejuízos anteriores, não 
havendo, portanto, lucros relativos ao exercício de 2016 a serem distribuídos ao acionista. (b) A Diretoria apresentou ao 
Acionista o orçamento anual previsto para o ano de 2017; (c) Não fi xação de sua remuneração global para o ano de 2017. 
Encerramento: Nada mais, lavrou-se a Ata. Santana de Parnaíba, 02.08.2017. Mesa: Daniel Fernando Paciulli Luz - 
Presidente, Eliza Diniz da Silva - Secretária. Acionista: Wipro Information Technology Netherlands BV - p.p. Wilson 
José Andersen Ballão. JUCESP nº 391.011/17-0 em 24.08.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

7ª Vara Cível de Santo Amaro/SP. 7º Oficio Cível Citação. 
Prazo 20 dias. Proc. 0005361-38.2013.8.26.0100. O Dr. 
Alexandre David Malfatti, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de 
Santo Amaro/SP. Faz saber a Ninot Construtora Importação 
e Exportação Ltda. ME CNPJ 51.602.126/0001-77, que 
Daisaku Takahashi ajuizou ação comum, objetivando seja 
julgada procedente, condenando a ré a outorgar a escritura 

Horácio Teixeira Meirelles 896, matrícula 122.449 - 18º 
CRI/SP, bem como ao pagamento das despesas, custas e 
honorários advocatícios. Estando a ré em lugar ignorado, 
expede-se edital de citação para que no prazo de 15 dias 
ofereça contestação, sob pena de serem aceitos os fatos, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital afixado e publicado na forma da Lei.                      [29,30] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0014563- 
73.2012.8.26.0100 - 331/12.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na 
forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) HENRIQUE 
SIMONELLI, MARIA AMÉLIA SIMONELLI, WANDA 
SIMONELLI, GUMERCINDO MIRANDA, NELSON 
SIMONELLI, MARIA NEUSA SIMONELLI, ROBERTO 
SIMONELLI, LUÍSA SIMONELLI, JOÃO BATISTA FARO, 
CELSON GOMES CORREA JÚNIOR, ANTONIO RUIZ 
GARCIA, VALKIRIA FARO MOURÃO, ROBERTO 
MOURÃO,réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 
que Martino Malandrino, NIOLICE ANNA CORCELLI 
MALANDRINO ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,visando 
a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Major 
Maragliano, 423, antigo nº 89, Vl. Mariana, 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.                  [29,30] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0040393- 
07.2013.8.26.0100 (USUC 727) 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) Isnard & Cia S/A Comércio e 
Industria ou Isnard S/A, representada por Luiz Fernando 
Macedo; réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Maria Thereza Fiorino 
Llorca ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre a unidade autônoma 
consistente no apartamento nº 413, 4º andar, do 
Condomínio Edifício Isnard, localizado na Avenida São 
João, nºs. 1382 e 1400 - 11º Subdistrito Santa Cecília - São 
Paulo - SP, com área exclusiva de 31,18 m², área comum 
de 3,95 m², perfazendo a área total de 35,13 m², 
correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,002702% do 
terreno, contribuinte nº 007.042.0260-3, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramen-
cionados 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.            [29,30] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1010589-97.2015.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel 
Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur 
Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Jacira Alves 
Lopes, CPF 077.098.268-90, RG 10248129-5 e André 
Dias Lopes, CPF 063.392.048-72, RG 7.301.025, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte 
de Mario Blanco Vernabel Junior e outro, alegando em 
síntese, que foi formalizado Contrato de Compra e Venda 
em 09/11/1991, do imóvel, localizado na Rua Carmem 
Magnani, 133, Jd. Matarazzo, São Paulo/ Capital, CEP: 
03809-120, o qual foi devidamente quitado, e por tal 
motivo requerem a adjudicação do imóvel mencionado, 
efetivando-se a transcrição competente do mesmo, 
lavrando-se o devido registro em Cartório. Encontrando-
se os réus 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, apresentem 
resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão 
considerados reveis, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo,aos 05 de julho de 2017.[29,30] 

APFIN Investimentos
Imobiliários S.A.

CNPJ/MF Nº 18.834.669/0001-44 - NIRE 35.300.466.594
Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Realizada em 24 de Maio de 2017 às 11 horas
CERTIDÃO: Certifico o registro na JUCESP sob nº 
389.788/17-0 em 23.08.2017. Flávia Regina Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.

Lisis Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.561.628/0001-80 - NIRE nº 35.300.313.577

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data/hora/local: 31/07/2017, às 9:00 horas, na Rua Amauri, 
255, 17º andar, São Paulo/SP. Convocação/presença: Dis-
pensada a publicação de editais de convocação, na forma do 
disposto no artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76 e pela totalidade 
do capital social. Mesa: Antônio Luiz da Cunha Seabra - Pre-
sidente; Lucia Helena Rios Seabra - Secretária. Deliberações: 
“Aprovadas, por unanimidade” o Presidente deu início às 
discussões ressaltando que as deliberações tomadas em 
AGE de 25/07/2017 tiveram por base o balancete contábil de 
31/03/2017. Sobreveio balancete contábil mais atualizado para 
30/06/2017 e posteriormente 31/07/2017, em que se veri� cam 
valores distintos de Adiantamento para Futuro Aumento de 
Capital. As deliberações de 25/07/2017 merecem, portanto, 
ser revistas à luz dos novos demonstrativos contábeis para este 
dia 31/07/2017, a � m de que se dê o tratamento adequado ao 
saldo atual da conta de Adiantamento para Futuro Aumento 
de Capital e Reservas de Lucros. As deliberações de referida 
Assembleia encontram-se com efeito integralmente suspenso, 
enquanto a Companhia aguarda o decurso do prazo disposto 
no artigo 174 da Lei das S.A. para levar referido ato a registro na 
“JUCESP”. Após as devidas discussões, os acionistas, decidiram: 
I. Cancelar integralmente as deliberações tomadas em AGE de 
25/07/2017. II. Tornar nulas e de� nitivamente sem efeito tais 
deliberações. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada por todos os pre-
sentes e assinada. São Paulo, 31/07/2017. Mesa: Antônio Luiz 
da Cunha Seabra - Presidente; Lucia Helena Rios Seabra - Secre-
tária. Acionistas presentes: Antônio Luiz da Cunha Seabra; e
Lucia Helena Rios Seabra. O presente é cópia � el do original
lavrado no livro próprio.

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:30/08/2017 - A partir das: 12:30
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1.371, 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 interessados, 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:1A903- CONTRATO: 3181640281701-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA-
AGENCIA: AGENCIA 4010 - INTERLADOS

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO, BRASILEIRO(A), FUNCIONÁRIO PUBLICO
CPF 08675600453, CI 210.749-SSP-PB, SEPARADO JUDICIALMENTE,  e cônjuge,
se casado(a) estiver.
TERESA CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS, BRASILEIRO(A), COMERCIÁRIA  CPF
69675317868, CI 5.251.022-SSP/SP, SOLTEIRO(A),  e cônjuge, se casado(a) estiver.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 33, 4º PAVIMENTO, BLOCO A-2, PARQUE
RESIDENCIAL PALMARES, SITUADO NA RUA GIUSEPPE TARTINI, Nº S/Nº, 32º
SUBDISTRITO-CAPELA DO SOCORRO, SAO PAULO, SP. COM A AREA UTIL DE
48,59M2 E A AREA COMUM DE 5,08M2, JA INCLUIDA A CORRESPONDENTE A 1
VAGA INDETERMINADA NO ESTACIONAMENTO DESCOBERTO, PERFAZENDO A
AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 53,67M2, CORRESPONDENDO-LHE A FRAÇÃO
IDEAL DE 0,000451502 NO TERRENO DO CONDOMINIO. COM TODAS AS SUAS
INSTALAÇOES, BENFEITORIAS, ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 36.185,86
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 200.000,00

SAO PAULO, 09/08/2017
ARY ANDRÉ NETO

09 - 12 - 30/08/2017

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032227-64.2016.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio
Carlos Santoro Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSENI LOPES FELIX, Brasileiro, RG 14.983.951,
CPF 054.695.228-30, Rua Luis de Oliveira Bulhoes, 61, Jardim Daysy, CEP 02358-030, São Paulo - SP, que
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condominio Edificio Portal do
Campo Limpo, alegando em síntese: É credor da executada da importância de R$ 28.741,21 (junho/2016),
decorrente da inadimplência de cotas condominiais referentes ao apartamento 12-D, localizado no condomínio
autor, sito à Rua Sebastião Advíncula da Cunha, nº 49, nesta Capital, de responsabilidade da executada.
Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que efetue o pagamento da dívida
no prazo de 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, caso em que os honorá- rios serão reduzidos pela metade;
sem pagamento proceda-se imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora, intime-se do prazo
legal de 15 dias para oposição de embargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu débito, a devedora poderá
depositar 30% do montante do principal e acessórios e requerer pagamento do restante em 6 parcelas
mensais com juros e correção monetária. Em caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 22 de agosto de 2017. 30 e 31/08

EDITAL DE LEILÃO REVERSO EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE 
CONSTRUTORA VARCA SCATENA LTDA., Processo nº 0109892-25.2006.8.26.0100 O(A) 
Doutor(a) Daniel Carnio Costa, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações 
Judiciais, da Comarca da Capital de São Paulo, na forma da lei, etc. Faz Saber que, no próxi-
mo dia 26.09.2017, será realizado o leilão reverso para pagamento dos credores operacionais 
maiores da Recuperanda (créditos quirografários acima de R$ 5.000,00, excluídas as instituições 

de credores. O leilão será realizado na modalidade virtual, por meio do site www.wleiloes.com.br 
-

tos entre elas, com início às 10:00h e término previsto para as 12:00h, sendo considerados vence-
dores aqueles credores que concederem os maiores descontos percentuais, independentemente 
de valor, conforme regulamento acostado aos autos e disponível para consulta no referido ende-
reço eletrônico. Valor disponibilizado: R$ 300.000,00. Os credores interessados em participar do 
leilão reverso deverão para tanto entre os dias 11.09.2017 e 22.09.2017, mediante preenchimento 
de formulário disponível no mesmo site www.wleiloes.com.br. E para que produza seus efeitos de 

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1014169-95.2016.8.26.0007 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Prestação de Serviços Requerente: Associação dos Olivetanos Requerido: Mônica Cristina de
Oliveira EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014169-95.2016.8.26.0007 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 a MÕNICA CRISTINA DE OLIVEIRA (RG nº 28.349.921-7 e
C.P.F./M.F. Nº 203.957.438-77) que ASSOCIAÇÃO DOS OLIVETANOS, lhe ajuizou uma AÇÃO DE
COBRANÇA, para receber a quantia de R$783,59, referente ao contrato de prestações de serviços educacionais
firmado entre as partes. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos
da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada
a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de agosto de 2017.

29 e 30/08

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0006851-56.2017.8.26.0100. O Dr. André Augusto Salvador Bezerra, Juiz de Direito da 
42ª Vara Cível Central, São Paulo/SP. Faz saber a UA Displays Publicitários Ltda ME, CNPJ 10.413.424/0001-31, na pessoa de 
seu representante legal, que Dbox Objetos de Decoração Ltda requereu o cumprimento da sentença proferida, para receber a 
quantia de R$15.726,39(fev/17). Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo 
supra, pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e 
honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art 523, §1º do CPC). 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 edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 20 de julho de 2017.                 [30,31] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0042149- 
22.2011.8.26.0100 (USUC 922) 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 Grigório Pereira da Silva e Alzira Paulina da Silva ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração 
de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Lope de Baena, nº 434 - Vila Santa Lucrécia - Distrito de Perus - São Paulo - SP, 
com área de 161,29 m², contribuinte nº 140.150.0006-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                             [30,31] 
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