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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:22/11/2017 - A partir das: 15:30
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  CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 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:1934D- CONTRATO: 802460044066-5-  CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA:
0246 - JOAO DE LUCA

JOSE DE SOUSA GOMES , BRASILEIRO(A), MOTORISTA CPF 05357506841, CI
15.995.195-1 SSP/SP, CASADO(A) COM EDIR BARBOSA GOMES , BRASILEIRO(A),
ESCRITURARIA CPF 09168805837, CI  19.545.298 SSP/SP, SOLTEIRO(A).

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: RUA MARILENA RIBEIRO DA SILVA BARBOSA, Nº 118,
PARTE DO LOTE 15, QUADRA 15, 29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO, SAO PAULO,
SP. MEDINDO 5,00MS DE FRENTE, 39,5M DO LADO DIREITO DE QUEM DO
IMOVEL OLHA PARA A RUA, CONFRONTANDO COM A CASA Nº 116, 39,00MS DO
LADO ESQUERDO SEGUINDO A MESMA ORIENTAÇÃO, ONDE CONFRONTA COM
O LOTE 16 DA QUADRA 15 E 5,00MS NOS FUNDOS, ONDE CONFRONTA COM
PARTE DO LOTE 06 DA MESMA QUADRA, ENCERRANDO A AREA TOTAL DE
196,25M2. COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS E ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 119.461,48
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 228.300,00

SAO PAULO, 03/11/2017
ARY ANDRÉ NETO

06 - 09 - 22/11/2017

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL AVENIDA ALEXIOS
JAFET, Nº 01811, APARTAMENTO 23, 2º PAVIMENTO, EDIFICIO IPE, CONDOMINIO
COLINAS DO JARAGUA, DISTRITO DE JARAGUA, SAO PAULO/SP. CABENDO-
LHE O DIREITO AO USO DE 01 VAGA DE GARAGEM PARA CARRO DE PASSEIO,
DESCOBERTA E INDETERMINADA. CEP 05187010
1º leilão 22/11/2017 partir 15:30 horas
2º leilão 13/12/2017 partir 15:30 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP
Mutuarios:
CARLOS DO NASCIMENTO CAPINAM , CPF 09159778857,
 e cônjuge, se casado(a) estiver.

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

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

06 - 07 - 08/11/2017

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000486-59.2014.8.26.0007 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 Mohamed Omar Ali, empresário individual, CNPJ 13.387.779/
0001-91, CPF 234.102.878-09 e a, Vanilson da Silva, CNH 04238094626 DETRAN/SP, CPF 314.596.588-33,
que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação Monitória, objetivando a cobrança de R$ 163.498,63 (12/11/2013),
referente Contrato para Desconto de Cheques nº 031.600.659, firmado em 16/10/2012. Estando os réus em
local ignorado, foi expedido o presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o
“quantum” reclamado ou ofereçam embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo
judicial a inicial pretendida. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de outubro de 2017.

02 e 07/11

Edital de Citação. Prazo: 20 dias – Proc: 1018316-50.2014.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior,
Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Capital - SP, na forma da lei, etc... Faz saber a TEC BORDE LTDA, (CNPJ/
MF sob o nº 00.677.862/0001-53) que Craft Multimodal Ltda moveu uma ação de Cobrança para receber a
quantia de R$ 8.522,40, referente a frete e taxas do transporte da carga. 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. 02 e 07/11

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:22/11/2017 - A partir das: 15:30
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:1BCC7- CONTRATO: 918649000047-1-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA- AGENCIA: 0235 - SE

PAULO CESAR COELHO LEAL, BRASILEIRO(A), VENDEDOR, CPF 00779918851,
CI 13.789.981 , CASADO(A) COM ANA MARIA GOMES DE SOUZA LEAL,
BRASILEIRO(A), ASSISTENTE, CPF 03233924828,  CI 12.219.476

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: RUA HUM, ATUAL RUA MICHIHISA MURATA (NAO
OFICIAL), Nº 131, APARTAMENTO 42, 3º ANDAR, BLOCO 3, CONJUNTO
RESIDENCIAL NOVA FREGUESIA, 40º SUBDISTRITO-BRASILANDIA, SAO PAULO,
SP. COM A AREA UTIL DE 59,20MS2, AREA DE GARAGEM DE 12,00MS2, AREA
COMUM DE 44,68231MS2, TOTALIZANDO 115,88231MS2 DE AREA CONSTRUIDA,
CORRESPONDENDO-LHE A FRAÇÃO IDEAL DE 0,5201% NO TERRENO DO
CONDOMINIO, E AINDA O DIREITO AO USO DE UMA VAGA NA AREA DE
ESTACIONAMENTO DESCOBERTA. COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES,
BENFEITORIAS, ACESSORIOS
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 668.555,16
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 187.000,00

SAO PAULO, 03/11/2017
ARY ANDRÉ NETO

31/10 - 06 - 22/11/2017

RAICHER LEILÕES GESTOR DE LEILÕES ( R18 EVENTOS E INT ATIVOS DE LEILÕES), através do
Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP sob nº 930, com endereço
comercial na Rua Conselheiro Brotero, nº 1093 – Sala nº 34 – Santa Cecília – São Paulo/SP, devidamente
autorizado pela credora fiduciária CROWN INCORPORADORA LTDA., inscrita no CNPJ nº. 09.094.289/
0001-20, com sede nesta Capital, na Alameda Jauaperi, nº 299, Moema, CEP: 04523-010, nos termos do
Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária
em Garantia e Outros Pactos, datado de 31/03/2016, no qual figuram como fiduciantes ROSEMEIRE MARIA
DOS SANTOS, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade com RG nº 18.481.836-
9-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 116.242.268-84, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Dona Belmira Marin, nº 1921, Parque Brasil, CEP: 04864-01, levará à PÚBLICO
LEILÃO, de modo presencial nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 13/11/2017 às
11h00min, no auditório sito a Rua Conselheiro Brotero, 1006 –Santa Cecilia– São Paulo/SP em PRIMEIRO
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior à R$ 542.800,16 (quinhentos e quarenta e dois mil e oitocentos
reais e dezesseis centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome
da credora fiduciária, constituído por IMÓVEL: APARTAMENTO nº 103, localizado no 10º pavimento do
empreendimento denominado “THE VIEW NOVA ATLÂNTICA”, situado na Rua Marcilio Dias, nº 104 e
Avenida de Pinedo, no 32º Subdistrito – Capela do Socorro, com a área real privativa de 66,110m2 e área real
comum de 48,935m2, nesta já incluída à área referente a 01 vaga para automóvel de passeio, operada, se
necessário, com o auxílio de manobrista, localizada no subsolo e/ou pavimento térreo, perfazendo a área real
total de 115,045m2, cabendo-lhe a fração ideal de terreno de 20,467m2 e o coeficiente de proporcionalidade
de 0,0045868 do terreno e das coisas comuns do condomínio. Referido empreendimento foi submetido ao
regime de condomínio, conforme o registro feito sob nº 12 na matrícula nº 384.377 deste Serviço Registral.
OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS
DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 14/
11/2017 às 11h00min, no mesmo local, a realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou
superior a R$ 535.004,81 (quinhentos e trinta e cinco mil e quatro reais e oitenta e um centavos) e, neste será
aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior a somatória do valor da dívida reajustada
até aquela data, acrescidas das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas
condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação
da propriedade em aberto até a data do Leilão, despesas com edital e leilão; o bem será vendido, observada
a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, a quem maior lance
oferecer, pelo valor maior ou igual o estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito
de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada
“ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. O interessado deverá efetuar o pagamento do
arremate à vista e, a comissão do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor do arremate à vista no ato do
leilão. A total Responsabilidade deste leilão bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade
do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As
demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações
introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial
- Informações (11) 3578-1318 ou e-mail do Leiloeiro: raicher@gmail.com  31/10, 03 e 09/11/17

FORO CENTRAL CÍVEL  - 1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - Praça João
Mendes s/nº, Sala 2200/2208, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11) 2171-6353,
São Paulo-SP - E-mail: sp1regpub@tjsp.jus.br -  EDITAL de CITAÇÃO. Prazo de
20 dias, expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº 0010051-
81.2011.8.26.0100 (Usuc. 226). 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) Herdeira de Emília de Jesus Santos, a saber:
Angelina de Oliveira Veiga;Vito Martuscelli, Maria da Graça Costa Martuselli,
Wilson Barbosa, Eunice Barbosa, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que ANA MARIA VEIGA VARANIKA e OUTROS,
ajuizaram ação de USUCAPIÃO visando a declaração de domínio sobre o
imóvel localizado na Rua Padre Raposo, nº 884/884 fundos - Subdistrito Moóca
- São Paulo - SP, com área de 500,33 m², contribuinte nº 032.039.0014-9,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-
se o presente edital para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, CONTESTEM
o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 19 de Outubro de 2017.

01  e  02/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019773-35.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni
Valdez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DANIEL DOMINGOS DOS SANTOS, CPF 295.331.658-20, que por este
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Pablo Silva Souza e outros. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo deste edital, pague
a quantia de R$ 94.886,17 (em 30/06/2017), 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.

                   JORNAL “ O DIA ”   01 e 02 / 11 / 2017

01 e 02/11

1º Ofício Cível do Forum Regional II - Santo Amaro- SP. Foro Regional II - Santo Amaro - Comarca de São Paulo.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4000161-82.2013.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Famak Instalações e Telefonia Ltda, CNPJ 06.201.928/0001-10, que lhe foi
proposta uma ação de regresso por parte da Helco Engenharia e Construção Ltda, alegando em síntese: Trata-se
de ação de regresso lastreada em responsabilidade solidária oriunda de condenação na esfera trabalhista do
processo nº 02171200904302007 que tramitou perante a 43ª Vara do Trabalho desta Capital, onde a Famak deixou
de pagar os valores oriundos da condenação e consequentemente foram pagos pela Helco. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para no prazo legal apresentar defesa.
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.

                       JORNAL “ O DIA ’    01 e 02 / 11 / 2017

01 e 02/11

Mait do Brasil Comércio e Representações de Máquinas Ltda
CNPJ/MF n.º 04.148.963/0001-98 - NIRE 35.2.1661702-1

Anúncio de Convocação - Reunião de Sócios
Ficam convocados os sócios a comparecerem à Reunião de Sócios de 
Mait do Brasil Comércio e Representações de Máquinas Ltda, a 
ser realizada em sua sede social, em São Paulo, Capital, na Rua Maes-
tro Cardim, 354, conjunto 55, Liberdade, CEP 01323-000, às 14h do dia 
10/11/2017, para deliberar sobre a exclusão do sócio Oscar Fusconi 
da Sociedade e alteração do objeto social. São Paulo, 31/10/2017. 

(01-02-07)

Aliança de Varejos Independentes, Comércio, Importação 
e Exportação de Produtos Industrializados S/A.

CNPJ nº 02.546.041/0001-03
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os acionistas para Assembleia Geral Extraordinária, no dia 30/11/2017, às 13:30 horas, na 
fi lial da Companhia, Alameda dos Jurupis, nº 455, Conjunto nº 56, Indianópolis, CEP: 04088-001, São Paulo/SP, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) dissolução, liquidação e extinção da Companhia; e (ii) nomeação da 
pessoa natural responsável pela liquidação. São Paulo, 30/10/2017. Carlos Eduardo Severini - Diretor Presidente.

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 
1071342-55.2017.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 
10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Nimer Filho, na 
forma da Lei, etc. Faz saber a todos quantos o presen-
te edital virem ou dele conhecimento tiverem e inte-
ressar possa, incertos, desconhecidos e eventuais 
interessados, que nos autos de Alteração do Regime 
de Bens do Casamento, Sumaia Ahmad El Zoghbi e 
Orlando Orlandi Melo de Carvalho objetivam alterar o 
regime de bens de Comunhão Parcial de Bens, para 
Separação Total de Bens. Nestas condições, expede-
-se edital para conhecimento de eventuais interessa-
dos, para que em 10 dias
manifestem nos autos, sob pena de serem aceitos os 
fatos, nomeando-se curador especial em caso de reve-

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012485-15.2014.8.26.0005. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível,
do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr. Mário Daccache, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CONDILAB
COMERCIAL LTDA-EPP, CNPJ 50.892.793/0001-79 e EDIVAN RIBEIRO, CPF 115.852.568-03 que lhe foi proposta uma ação
de Procedimento Comum por parte de Itaú Unibanco S/A., para cobrança do valor de R$ 77.218,90 (janeiro/2015), referente ao
Refinanciamento Garantido por Pessoa Física n 30691 000000769436296. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido,
foi determinada sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 09 de outubro de 2017.

                          JORNAL “ O DIA ”    02 e 07 / 11 / 2017

02 e 07/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1031506-83.2014.8.26.0002. Edital de Citação. Prazo 20 dias.
Processo nº 1031506-83.2014.8.26.0002. O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do ForoRegional
de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Tatiele S. Alves Bar - ME (CNPJ.11.812.107/0001-50), Edvaldo Soares de Lima (CPF.
216.482.958-19) eTatiele Santos Alves (CPF. 316.831.278-97), que Itaú Unibanco S/A lhes ajuizou ação Monitória, para
cobrança da quantia de R$ 57.989,76 (julho de 2014), decorrente do Contrato de Empréstimo consubstanciado na Cédula
de Crédito Bancário n° 42844647-0. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito (ficando isentos de custas processuais), acrescido de honorários
advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereçam embargos, sob pena de converter-
se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado
regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2017.

                             JORNAL “ O DIA ”    02 e 07 / 11 / 2017

02 e 07/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0056869-63.2012.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei. FAZ SABER a(o)
LUANA RAMPIN DE MELO, CPF 380.332.538-27, e LUANA RAMPIN DE MELO COMERCIO DE ROUPAS, CNPJ 08.881.084/0001-
21, que HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 30.675,17 (dezembro
de 2012), representada pelo Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças
n° 1853-05116-11. Estando as executadas em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra,
paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou
reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%
(um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$
639,59. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

                          JORNAL “ O DIA ”    02 e 07 / 11 / 2017

02 e 07/11

30ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0184573-
24.2010.8.26.0100. 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 H.V.A Promoção, Publicidade e Comércio Ltda, na
pessoa de seu representante legal, CNPJ 44.135.192/0001-19, e Aparecido Hugo Carletti, brasileiro, empresário,
RG 3.956.805, CPF 259.424.178-49, que Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A lhes ajuizou ação de Execução,
objetivando a quantia de R$ 4.713.566,14 (setembro de 2010), representada pela Escritura Pública de Confissão
e Consolidação de Dívida com Garantia Caucionária e Hipotecária. Estando os executados em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante
seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado
regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 21 de setembro de 2017.

                          JORNAL “ O DIA ’    02 e 07 / 11 / 2017

02 e 07/11

Cyrela Tolteca Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 10.347.728/0001-48 - NIRE 35.222.694.041

Extrato da Ata de Reunião de Sócios realizada no dia 19/09/2017
Data, Hora e Local: 19/09/2017, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - parte, São Paulo/
SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Miguel Maia Mickelberg - Presidente, e 
Sandra Esthy Attié Petzenbaum - Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1. Redução do capital 
social em R$ 6.500.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 6.500.000 quotas, 
com valor nominal de R$1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e 
Participações, a qual receberá, com a expressa anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da 
redução a título de restituição do valor de suas quotas canceladas. Passando o capital social de R$ 14.741.000,00 
para R$ 8.241.000,00. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento. Nada 
mais. São Paulo, 19/09/2017. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e  Participações e Cybra 
de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Oaxaca Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 08.766.670/0001-25 - NIRE 35.2.21341527

Extrato da Ata de Reunião de Sócios no dia 18.09.2017
Data, Hora, Local: 18.09.2017, 10hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, sala 01, parte, Vila Olímpia, São Pau-
lo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Rafael Novellino, Secretária: 
Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 11.000.000,00, 
considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 11.000.000 de quotas, com valor nominal 
de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Montblanc Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual rece-
berá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda cor-
rente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. Passando o capital social de R$ 71.581.242,00 
para R$ 60.581.242,00. 2. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento: 
Nada mais, lavrou-se a Ata. São Paulo, 18.09.2017. Sócios: Cyrela Montblanc Empreendimentos Imobiliários 
S.A. e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Rafael Novellino e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Fastronic Serviços de Apoio Administrativo Ltda-ME
CNPJ 52.717.220/0001-34 - NIRE 35.202.470.091

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 27/10/2017
Data, Hora e Local: 27/10/2017, às 10 horas, na sede, Avenida Cavaleiros de São Paulo, 464, City América, São 
Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Grace Rodrigues de Oli-
veira Silva - Presidente, e Maria Barboza Rodrigues de Oliveira - Secretária. Deliberação Aprovada: 
Redução do capital social no valor de R$ 372.276,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto da socie-
dade, com o cancelamento de 372.276 quotas, passando de R$ 1.018.524,00 para R$ 646.248,00 dividido em 
646.248 quotas, todas com valor nominal de R$ 1,00 real cada uma, alterando à cláusula 5ª do Contrato social. 
Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 27/10/2017. Sócias: Grace Rodrigues de Oliveira Silva, 
Bianca Rodrigues de Oliveira Lopes, Bruna Rodrigues de Oliveira, Maria Barboza Rodrigues de Oliveira.

CBLA Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 15.308.280/0001-77 - NIRE 35.300.444.868

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: No dia 02/05/2017, às 15h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em 
razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram 
aprovadas pela unanimidade dos acionistas e sem ressalvas (i) o aumento do capital social de R$ 159.363.610,86 para  
R$ 162.213.610,86, com um aumento efetivo, portanto, de R$ 2.850.000,00, mediante a emissão de 2.850.000 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação. (i.i) a acionista Breof Partners Ltda., ratificou expressa 
e previamente sua renúncia ao respectivo direito de preferência que lhe é conferido pela Lei 6.404/76, na subscrição das novas 
ações, as quais foram totalmente subscritas pelo acionista Breof Fundo de Investimento em Participações, conforme Boletim de 
Subscrição e Integralização, devidamente assinado pelo subscritor e autenticado pelos integrantes da mesa. (ii) em virtude do 
aumento do capital social aprovado no item “i” acima, a alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia 
que, devidamente adaptado, passou a vigorar conforme abaixo: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 162.213.610,86, dividido em 
159.388.706 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. 
Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente; Rodrigo Avila Sarti - Secretário. Acionistas: Breof Fundo de 
Investimento dm Participações, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p.p. Rodrigo Lacombe Abbud e p.p. Rodrigo Avila 
Sarti; e Breof Partners Ltda., p.p. Rodrigo Lacombe Abbud e p.p. Rodrigo Avila Sarti. JUCESP nº 217.489/17-5 em 15/05/2017.  
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CBLA Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 15.308.280/0001-77 - NIRE 35.300.444.868

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: No dia 23/06/2017, às 15h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em 
razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram 
aprovadas pela unanimidade dos acionistas e sem ressalvas (i) o aumento do capital social de R$ 166.313.610,86 para  
R$ 170.413.610,86, com um aumento efetivo, portanto, de R$ 4.100.000,00, mediante a emissão de 4.100.000 ações ordinárias, 
 nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação. (i.i) a acionista Breof Partners Ltda., ratificou expressa 
e previamente sua renúncia ao respectivo direito de preferência que lhe é conferido pela Lei 6.404/76, na subscrição das novas 
ações, as quais foram totalmente subscritas pelo acionista Breof Fundo de Investimento em Participações, conforme Boletim de 
Subscrição e Integralização, devidamente assinado pelo subscritor e autenticado pelos integrantes da mesa. (ii) em virtude do 
aumento do capital social aprovado no item “i” acima, a alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia 
que, devidamente adaptado, passou a vigorar conforme abaixo: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 170.413.610, dividido em 
167.588.706 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. 
Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente; Rodrigo Avila Sarti - Secretário. Acionistas: Breof Fundo de 
Investimento em Participações, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p.p. Rodrigo Lacombe Abbud e p.p. Rodrigo Avila 
Sarti; e Breof Partners Ltda., p.p. Rodrigo Lacombe Abbud e p.p. Rodrigo Avila Sarti. JUCESP nº 317.504/17-4 em 12/07/2017. 
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CBLA Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 15.308.280/0001-77 - NIRE 35.300.444.868

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: No dia 23/08/2017, às 10h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em 
razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram 
aprovadas pela unanimidade dos acionistas e sem ressalvas (i) o aumento do capital social de R$ 172.513.610,86 para  
R$ 177.163.610,86, com um aumento efetivo, portanto, de R$ 4.650.000,00, mediante a emissão de 4.650.000 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação. (i.i) a acionista Breof Partners Ltda., ratificou expressa 
e previamente sua renúncia ao respectivo direito de preferência que lhe é conferido pela Lei 6.404/76, na subscrição das novas ações, 
as quais foram totalmente subscritas pelo acionista Breof Fundo de Investimento em Participações, conforme Boletim de 
Subscrição e Integralização, devidamente assinado pelo subscritor e autenticado pelos integrantes da mesa. (ii) em virtude do aumento 
do capital social aprovado no item “i” acima, a alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que, 
devidamente adaptado, passou a vigorar conforme abaixo: “Artigo 5º: O capital social é de R$ 177.163.610,86, dividido em 
174.338.706 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. 
Assinaturas - Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente; Rodrigo Avila Sarti - Secretário; Acionistas: Breof Fundo de Investimento 
em Participações, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p.p. Rodrigo Lacombe Abbud e p.p. Rodrigo Avila Sarti;  
e Breof Partners Ltda., p.p. Rodrigo Lacombe Abbud e p.p. Rodrigo Avila Sarti. JUCESP nº 414.968/17-7 em 13/09/2017.  
Flávia R. Britto Gonçalves -  Secretária Geral.

CBLA Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 15.308.280/0001-77 - NIRE 35.300.444.868

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: No dia 25/07/2017, às 10h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em 
razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram 
aprovadas pela unanimidade dos acionistas e sem ressalvas (i) o aumento do capital social de R$ 170.413.610,86 para  
R$ 172.513.610,86, com um aumento efetivo, portanto, de R$ 2.100.000,00, mediante a emissão de 2.100.000 ações ordinárias, 
 nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação. (i.i) a acionista Breof Partners Ltda., ratificou expressa 
e previamente sua renúncia ao respectivo direito de preferência que lhe é conferido pela Lei 6.404/76, na subscrição das novas 
ações, as quais foram totalmente subscritas pelo acionista Breof Fundo de Investimento em Participações, conforme Boletim de 
Subscrição e Integralização, devidamente assinado pelo subscritor e autenticado pelos integrantes da mesa. (ii) em virtude do 
aumento do capital social aprovado no item “i” acima, a alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia 
que, devidamente adaptado, passou a vigorar conforme abaixo: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 172.513.610,86, dividido em 
169.688.706 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. 
Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente; Rodrigo Avila Sarti - Secretário. Acionistas: Breof Fundo de 
Investimento em Participações, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p.p. Rodrigo Lacombe Abbud e p.p. Rodrigo Avila 
Sarti; e Breof Partners Ltda., p.p. Rodrigo Lacombe Abbud e p.p. Rodrigo Avila Sarti. JUCESP nº 372.986/17-1 em 11/08/2017. 
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CBLA Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 15.308.280/0001-77 - NIRE 35.300.444.868

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Data, Hora e Local: No dia 27/09/2017, às 10h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em 
razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram aprovadas pela 
unanimidade dos acionistas: (i) o aumento do capital social de R$ 177.163.610,86 para R$ 202.163.610,86, com um aumento efetivo 
de R$ 25.000.000,00, mediante a emissão de 25.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de 
emissão de R$ 1,00 por ação. (i.i) a acionista Breof Partners Ltda., ratificou expressa e previamente sua renúncia ao respectivo 
direito de preferência na subscrição das novas ações, as quais foram totalmente subscritas pelo acionista Breof Fundo de 
Investimento em Participações. (ii) em virtude do aumento do capital social aprovado no item “i” acima, a alteração da redação 
do caput do Artigo 5º do Estatuto Social que, devidamente adaptado, passou a vigorar conforme abaixo: “Artigo 5º - O capital social 
é de R$ 202.163.610,86, dividido em 199.338.706 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”. A presente ata é publicada 
na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente; e Alexandre Segateli Bolsoni - 
Secretário. Acionistas: Breof Fundo de Investimento em Participações por VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda.  
por Rodrigo Lacombe Abbud e Alexandre Segateli Bolsoni; e Breof Partners Ltda. por Rodrigo Lacombe Abbud e Alexandre 
Segateli Bolsoni. JUCESP nº 484.956/17-6 em 24/10/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS,
expedido nos autos do PROC. Nº 0006160-43.2004.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara de
Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Celina Kiyomi
Toyoshima, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) CIA
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB/SP move uma Desapropriação -
Desapropriação contra Adazilda Cavalcanti de Araujo Pereira RG 64.980 – CPF 288.492.994-00 residente
na Avenida Floriano Peixoto, 248 – Campina Grande - PB e Neusa Paula Santos – RG. 13.002.971-3 – CPF
014.048.778-60 residente na Rua Canindé, 56 – apartamento 12 – Bairro Canindé – São Paulo – SP – CEP
03033-000, objetivando a desapropriação do imóvel situado na Avenida do Estado, 3197 – apt. 2414 – 24 º andar
do Edifício São Vito – Brás – São Paulo – SP – contribuinte 002.034.0549-8, declarados de utilidade pública
conforme Decreto nº 43.637 de 13.08.2003. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a
expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para
os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de julho de 2017. 02 e 07/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015666-35.2010.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Sabrina Salvadori Sandy Severino, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIZ CARLOS MORAES PUPO-ME, CNPJ 08.588.073/0001-58, Rua Peramarmelo, 483, Jardim Santa
Lucrecia, CEP 05185-420, São Paulo - SP, que Elétrica Comercial Andra Ltda lhe propôs uma ação Monitória, para cobrança da
quantia de R$ 2.588,26 (julho de 2011), decorrente dos Cheques do Banco 001 - Banco do Brasil, Agência 4273, Conta Corrente
n° 10.017 - X, de n°s 850121, 850122, 850123. 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, em 15 (quinze) dias, pague o débito (ficando isento
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 no prazo de 20 (vinte) dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2017.

                           JORNAL  “ O DIA ”   01 e 02 / 11 / 2017

01 e 02/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019858-82.2012.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Vinícius Virgilio Trevizan Prezado (CPF. 338.393.918-90), que HSBC Bank Brasil
S/A - Banco Múltiplo lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 57.038,06 (setembro de 2012),
decorrente do Contrato de Cheque Especial Empresarial n° 1912-00265-55 e Contratos de Crédito Parcelado Giro
Fácil n°s 1912-03417-66 e 1912-03501-63. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento 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, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 05 de outubro de 2017.

                              JORNAL “ O DIA ”    01 e 02 / 11 / 2017

01 e 02/11

Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0153892-03.2012.8.26.0100 (583.00.2012.153892) A MMª.
Juíza de Direito da 31ª Vara Cível - Foro Central, Estado de São Paulo, Dra. Mariana de Souza Neves Salinas,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a WASHINGTON ROGERIO CEZAR ME, CNPJ 05.418.770/0001-72, na
pessoa do seu representante legal e WASHINGTON ROBERIO CEZAR, CPF 172.030.438-60 que foi
ajuizada Ação de Procedimento Comum pelo HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO, objetivando a
procedência da ação, com a condenação dos Réus ao pagamento de R$ 52.885,58, referente ao contrato de
Conta Corrente e Desconto de Cheques nºs 9171738806, 9170359644, 9170360537, 9170360952, 9170361290
e 9170361452 atualizados até 11/06/2012 e 08/05/2012, valor esse a ser devidamente atualizado até o pagamento,
acrescidos de juros, demais cominações contratuais, custas processuais e honorários advocatícios.
Encontrando-se os Réus em lugar ignorado e incerto foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem a ação,
sob pena de revelia, gerando a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de agosto de 2017. 02 e 07/11

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0036140-73.2013.8.26.0100 (USUC 626) 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 Douglas Hyde
Junior ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na
Rua Quinta da Magnólia, nº 131 - Jardim Ipanema - 38º Subdistrito Vila Matilde – São Paulo - SP, com área
de 184,86 m², contribuinte nº 147.093.0051-7, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. 02 e 07/11

Internet fixa cresce 6% em
doze meses, aponta Anatel

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou  na quarta-

feira (1º) os dados de acesso à internet fixa no país. Em setembro, o serviço

ganhou 113.243 usuários, o que representa um aumento de 0,4% em relação

ao mês anterior. No acumulado dos últimos doze meses, o aumento é de

1.575.470 usuários, um crescimento de 5,92%.

Entre as empresas, a Claro liderou o crescimento no mês de setembro,

com 51.909 assinantes, acréscimo de 0,6%. Outros grupos que também

obtiveram crescimento foram a Sercomtel, com 8.811 novos usuários

(+4,84%), e a TIM, com 6.839 novos clientes (+1,76%).

Nos últimos 12 meses, houve aumento de usuários de banda larga fixa

em todos as unidades da federação. Entre agosto e setembro, os maiores

índices foram registrados em São Paulo (+0,53%), no Paraná (+0,72%) e em

Minas Gerais (+0,44%). Quando analisado o último ano, estão na frente

Rio Grande do Norte (+20,01%); Ceará (+16,42%) e Maranhão (+13,64%).

(Agencia Brasil)



NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 27.025.181/0001-67 - NIRE 35.300.500.695

Ata da AGE Realizada em 19/10/2017. Data, Hora e Local: Aos 19/10/2017, às 14h, na sede social da Nova-
portfolio Participações S.A., sociedade empresária localizada na cidade de São Paulo, SP, na Alameda Santos, 
nº 2.335, 1º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01419-001 (“Companhia”). Convocação: Dispensada a convocação, 
nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº. 6.404/76, tendo em vista a presença do único acionista da Companhia. 
Presença: Acionista representando 100% do capital social da Companhia, conforme se verifica nas assinaturas 
apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Eduardo Barbosa de 
Seixas, abaixo qualificado; e Secretário: Sr. Andre Scodro de França, brasileiro, solteiro, administrador de 
empresas, portador da cédula de identidade RG nº 34.003.080-X SSP-SP, inscrito no CPF nº 374.286.428-92, 
residente e domiciliado na cidade São Paulo, SP, Rua Surubim, número 577, 20º andar, Cidade Monções, CEP 
04571-050. Ordem do Dia: Deliberar acerca da (i) destituição do Sr. Eduardo Barbosa de Seixas, abaixo 
qualificado, e da Sra. Isabel Christina Barbosa de Seixas Nielebock, abaixo qualificada, aos cargos de dire-
toria da Companhia; (ii) nomeação e eleição dos Srs. Pedro Bruning do Val e Edgard dos Santos Erasmi 
Lopes, abaixo qualificados, para os cargos de diretores da Companhia; (iii) alteração do endereço da sede 
social da Companhia; (iv) alterar o número de diretores que compõe a diretoria da Companhia, seu prazo má-
ximo de mandato, bem como a forma de representação da Companhia; (v) exclusão do capítulo “VII – Das 
Disposições Transitórias” do Estatuto Social da Companhia; (vi) aumento do capital social da Companhia; e (vii) 
consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: O único acionista aprovou, sem ressalvas, as 
seguintes deliberações: (i) a destituição do Sr. Eduardo Barbosa de Seixas, brasileiro, casado sob o regime 
da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 09.376.430-6 IFP/RJ, ins-
crito no CPF nº 025.864.457-59, residente e domiciliado na cidade São Paulo, SP, Rua Surubim, nº 577, 20º 
andar, Cidade Monções, CEP 04571-050, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia e da Sra. Isabel 
Christina Barbosa de Seixas Nielebock, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, en-
genheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 06.364.231-8 Detran/RJ, inscrita no CPF nº 813.469.057-
20, residente e domiciliada na cidade São Paulo, SP, Rua Surubim, 577, 9º andar, conjunto 92, Cidade Mon-
ções, CEP 04571-050, ao cargo de Diretora sem designação especifica da Companhia. A acionista da Compa-
nhia declara que o Sr. Eduardo Barbosa de Seixas e a Sra. Isabel Christina Barbosa de Seixas Nielebock nada 
mais lhe deve pelos atos por eles praticados em nome e com relação à Companhia, concedendo-lhe, ampla, 
geral, irrevogável e irretratável quitação nesse sentido. (ii) a nomeação e eleição dos novos Diretores da Com-
panhia, abaixo qualificados, com mandato de 3 anos, sendo permitida a reeleição de todos ou de qualquer um 
dos seus membros: (a) Sr. Pedro Bruning do Val, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identi-
dade RG n.º 32.378.736-8 SSP/SP, inscrito no CPF n.º 298.291.138-84, residente e domiciliado na cidade e 
Estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, n.º 3.477, 14º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; 
e (b) Sr. Edgard dos Santos Erasmi Lopes, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identida-
de RG n.º 12633061-2 DIC/RJ, inscrito no CPF n.º 115.880.517-90, residente e domiciliado na cidade e Estado 
de São Paulo, com endereço comercial na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 
3.477, 14º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, para o cargo de Diretor sem designação específica da 
Companhia. Os diretores ora nomeados declaram sob as penas da Lei, que não se encontram impedidos de 
exercer a administração da Companhia, em virtude de Lei Especial, ou se encontram condenados por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou 
a propriedade, ou a pena criminal, que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, e, ainda, 
declaram que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 
Os diretores ora nomeados serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura do competente 
Termo de Posse no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria (Anexo I e Anexo II). (iii) alterar o endereço da sede 
social da Companhia para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477, 14º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-
133, na cidade e Estado de São Paulo, passando, em virtude disso, o Artigo 2º do Estatuto Social da Compa-
nhia a viger com a seguinte redação: “Artigo 2o – A Sociedade tem sua sede e foro na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, n.º 3.477, 14º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, na cidade e Estado de São Paulo, podendo, a ju-
ízo da Diretoria, abrir e manter filiais, agências e escritórios em outras partes do território nacional.” (iv) alterar 

o número de diretores que compõe a Diretoria da Companhia, seu prazo máximo de mandato, bem como a 
forma de representação da Companhia, de modo que o Artigos 7º e 9º do Estatuto Social da Companhia pas-
sam a viger com a seguinte redação: “Artigo 7o – A Sociedade será administrada por uma Diretoria, composta 
por, no mínimo, 2 diretores, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral e empossados 
por termo lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, sendo um Diretor Presidente e os demais Direto-
res sem designação específica. § 1º – O mandato da Diretoria é de 3 anos, sendo permitida a reeleição de to-
dos ou de qualquer um dos seus membros. § 2º – Os honorários dos membros da Diretoria serão fixados pela 
Assembleia Geral, anualmente. § 3º – Os diretores permanecerão nos seus cargos até o limite permitido por lei, 
sempre que, terminado o prazo para o qual tenham sido eleitos, a Assembleia Geral não haja escolhido os 
novos diretores.” (...) “Artigo 9 – Os diretores ficam investidos dos poderes necessários à prática de todos os 
atos e operações relativos aos interesses da Sociedade, assinando em nome desta, competindo a quaisquer 
2 diretores agindo em conjunto: a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente e 
perante terceiros e quaisquer órgãos e autoridades públicas federais, estaduais ou municipais; e b) Assinar to-
dos e quaisquer documentos que impliquem responsabilidade ou obrigação da Sociedade, inclusive escrituras, 
contratos, empréstimos e financiamentos, com ou sem garantia real, em Bancos, outros estabelecimentos de 
crédito, ou com pessoas físicas ou jurídicas, propostas em geral, contratos de abertura de contas bancárias, e 
movimentá-las emitir e endossar cheques, fazer retiradas, mediante recibos, autorizar débitos, transferências e 
pagamentos por meio de cartas, solicitar saldos, extratos de contas e requisitar talões de cheque para uso da 
Sociedade, receber quaisquer importâncias, assinando os competentes recibos e dando quitação, assinar no-
tas promissórias, cambiais, duplicatas, ordens, faturas e outros títulos de crédito. § 1º – A Sociedade poderá, 
mediante a assinatura conjunta de 2 diretores, nomear procuradores com poderes especiais e termo limitado 
de mandato. § 2º – As procurações, com poderes especiais para a prática de atos que envolvam obrigação para 
a Sociedade, deverão ser outorgadas a procurador ou a procuradores na forma acima prevista, podendo estes 
representar a Sociedade na forma especificada no instrumento de procuração. § 3º – As procurações terão a 
sua vigência limitada ao máximo de um ano, salvo as que sejam conferidas para fins judiciais, que poderão, 
entretanto, ser revogadas a qualquer tempo.” (v) a exclusão dos Artigos 20 e 21 do Capítulo VII – Das Disposi-
ções Transitórias do Estatuto Social da Companhia, uma vez que o processo de incorporação das ações da 
Companhia pela MFBVA, nos termos da “Proposta de Realização Ordinária de Ativos da Massa Falida do 
Banco BVA S.A., previsto no item 9 – “Alienação da Carteira de Créditos (Ações da NewCo): atos preparatórios” 
foi devidamente concluído. (vi) aprovar o aumento do capital social da Companhia de R$153.605.411,06 para 
R$155.417.265,10, um aumento, portanto, no valor de R$ 1.811.854,04, mediante a emissão de 18.118.540 
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, perfazendo o preço de emissão o valor de R$ 
18.118.540,41, fixado nos termos do artigo 170, §1º, inciso II, da Lei nº 6.404/76, dos quais (i) R$ 1.811.854,04, 
serão destinados à conta de capital social; e (ii) R$ 16.306.686,37 serão destinados à conta de reserva de ca-
pital. Todas as ações ordinárias ora emitidas pela Companhia são totalmente subscritas, nesta data, pelo 
BANCO BTG PACTUAL S.A., sociedade por ações, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia 
de Botafogo, 501, 5º, 6º, e 7º andares, Botafogo, CEP 22.250-040, inscrito no CNPJ nº 30.306.294/0001-45, e 
serão integralizadas nos termos do boletim de subscrição (Anexo III) que, devidamente rubricado pela mesa, 
fica arquivado na sede da Companhia. Alterar, em decorrência das deliberações acima, o artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5o – O capital social é R$ 
R$155.417.265,10, divididos em 171.723.951 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente 
subscritas e integralizadas. § 1º – Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias.” 
(vii) por fim, consolidar o Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com nova redação constante do 
Anexo IV a este ato. Suspensão dos Trabalhos e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, ofere-
cida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, foram suspensos os trabalhos pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, aprovada e assinada pela acionista 
presente. Mesa: Presidente: Sr. Eduardo Barbosa de Seixas; Secretário: Sr. Andre Scodro de França. Acionis-
ta presente: Banco BTG Pactual S.A., neste ato representado por Fernanda Gama Moreira Jorge e Fernanda 
Ortiz Silva. Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo - SP, 19 de outubro 
de 2017. Mesa: Eduardo Barbosa de Seixas - Presidente; Andre Scodro de França - Secretário. Jucesp sob 
o nº 486.770/17-5 em 26/10/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
                     FBVV – CNPJ 45.186.848/0001-95

Ficam convocadas todas as entidades filiadas a FBVV, a comparecerem
a AGE que se realizará nas dependências do Aeroclube de SP, (Campo
de Marte, Av. Olavo Fontoura, 650 – Zona Norte), no dia 15 de
NOVEMBRO de 2017, às 11:00h em primeira convocação, e as 11:30h
em segunda convocação, para na forma e com o quórum
estatutariamente previstos, deliberar sobre a seguinte pauta/ordem
do dia: 1) Apresentação do Representante dos Atletas eleito para o
biênio 2017/2018; 2) Assuntos Gerais. São Paulo, 01 de novembro de
2017.  Valéria Maria Caselato - Presidente da FBVV.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
FBVV – CNPJ 45.186.848/0001-95

Ficam convocadas todas as entidades filiadas a FBVV, a comparecerem
a AGE que se realizará nas dependências do Aeroclube de SP, (Campo
de Marte, Av. Olavo Fontoura, 650 – Zona Norte), no dia 15 de
NOVEMBRO de 2017, às 9:30h em primeira convocação, e as 9:45h
em segunda convocação, para na forma e com o quórum
estatutariamente previstos, deliberar sobre a seguinte pauta/ordem
do dia: 1) Conhecer o relatório de atividades administrativas do Biênio
2016/2017; 2) Aprovar as Contas da FBVV do Exercício 2016 já
verificadas pelo Conselho Fiscal; 3) Apresentar as contas da FBVV até
30/10/2017; 4) Eleição do Conselho de Direção da FBVV para o biênio
2018/2019. São Paulo, 01 de novembro de 2017.  Valéria Maria
Caselato - Presidente da FBVV.

SINDICATO DOS AGENTES VISTORES E AGENTES DE APOIO
FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SAVIM

R.Cel. Xavier de Toledo, 121 –  6º and. –  Cj. 62 –  Centro
São Paulo – SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária

Nos termos dos artigos 6º, 7º; 9º, 10, 11 e 56 e demais disposições dos
Estatutos Sociais atinentes à espécie, ficam os Srs. Associados
convocados para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no
dia 14/11/2017, com início às 11h00, em primeira chamada, na sede do
Sindicato. ORDEM DO DIA: Aquisição, alienação e locação de imóvel.
São Paulo, 02 de novembro de 2017. MARIA BENEDITA CLARET
ALVES FORTUNATO - Diretora Presidente.

SINDICATO DOS AGENTES VISTORES E AGENTES DE APOIO
FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SAVIM

R.Cel. Xavier de Toledo, 121 –  6º and. –  Cj. 62 –  Centro
São Paulo – SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária

Nos termos dos artigos 6º, 7º; 9º, 10 e 11 e demais disposições dos
Estatutos Sociais atinentes à espécie, ficam os Srs. Associados
convocados para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia
14/11/2017, com início às 12h00, em primeira chamada, na sede do
Sindicato. ORDEM DO DIA: Aprovação da Proposta Orçamentária para
o exercício do ano 2018. São Paulo, 02 de novembro de 2017. MARIA
BENEDITA CLARET ALVES FORTUNATO - Diretora Presidente.

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:22/11/17 - A partir das: 15:30
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, 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:1BC70- CONTRATO: 802630072451-6-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA-
AGENCIA: 0263 - PEDROSO MORAES

CARLOS DO NASCIMENTO CAPINAM, BRASILEIRO(A), TAXISTA CPF 09159778857,
CI 15.515.898 SSP/SP, SOLTEIRO(A),  e cônjuge, se casado(a) estiver.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: AVENIDA ALEXIOS JAFET, Nº 1811, APARTAMENTO 23,
2º PAVIMENTO, EDIFICIO IPE, CONDOMINIO COLINAS DO JARAGUA, DISTRITO
JARAGUA, SAO PAULO, SP. COM A AREA UTIL PRIVATIVA DE 51,430M2, AREA
COMUM DE 58,554M2, E AREA TOTAL  DE 109,984M2, CORRESPONDENDO-LHE A
FRAÇÃO IDEAL DE 0,3333% NO TERRENO CONDOMINIAL. CABENDO-LHE O
DIREITO AO USO DE 01 VAGA DE GARAGEM PARA CARRO DE PASSEIO,
DESCOBERTA E INDETERMINADA. COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES,
BENFEITORIAS E ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 51.410,67
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 218.000,00

SAO PAULO, 31/10/17
ARY ANDRÉ NETO

31/10 - 03 - 22/11/17

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:22/11/2017 - A partir das: 15:30
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:1B430- CONTRATO: 802380037843-4-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA-
AGENCIA: 0238 - AV PAULISTA

JEORGE IVANBERTO DOS SANTOS , BRASILEIRO(A), TELECITARIO CPF
47919086434, CI 1.091.810 SSP/SP, SOLTEIRO(A),  e cônjuge, se casado(a) estiver.
EDNA MARIA DOS SANTOS, BRASILEIRO(A), SECRETARIA CPF 11656894807, CI
20.526.754-3 SSP/SP, SOLTEIRO(A),  e cônjuge, se casado(a) estiver.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: RUA LUIS GIL, Nº 314, PARTE DOS LOTES 07 E 08,
QUADRA 4, JARDIM MONTE AZUL, 29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO, SAO
PAULO, SP. POSSUI A AREA CONSTRUIDA DE 125,00MS2, ENCERRANDO A
AREA DE 100,00MS2. COM TODAS AS SUAS INSTALAÇOES, BENFEITORIAS,
ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 29.474,08
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 410.000,00

SAO PAULO, 03/11/2017
ARY ANDRÉ NETO

30/10 - 02 - 22/11/2017

RAICHER LEILÕES GESTOR DE LEILÕES ( R18 EVENTOS E INT ATIVOS DE LEILÕES),  através do
Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP sob nº 930, com endereço
comercial na Rua Conselheiro Brotero, nº 1093 – Sala nº 34 – Santa Cecília – São Paulo/SP, devidamente
autorizado pela credora fiduciária MARINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,inscrita noCNPJ
nº. 52.631.611/0001-31, com sede nesta Capital, na Alameda Jauaperi, nº 299, Moema, CEP: 04523-010, nos
termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação
Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, datado de07/04/2010, no qual figuram como fiduciantes FABIANO
BISPO DE NOVAES, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade com RG nº 27.664.929-
1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 191.093.998-60 e CRISTIANI CELESTINO DE NOVAES, brasileira,
casada, professora, portadora da Cédula de Identidade com RG nº 28.995.742-4-SSP/SP, inscrita no CPF/
MF sob nº 281.799.688-71, ambos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na RuaCosta de Lavos, nº 178, Jardim Novo Carrão, CEP:03908-100, levaráàPÚBLICO LEILÃO, de modo
presencial nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos,no dia13/11/2017às11h00min, no auditório
sitoa Rua Conselheiro Brotero, 1006 –Santa Cecilia– São Paulo/SP em PRIMEIRO LEILÃO, comlance
mínimo igual ou superioràR$ 1.262.845,73 (hum milhão, duzentos e sessenta e dois mil e oitocentos e
quarenta e cinco reais e setenta e três centavos)o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade
consolidada em nome da credora fiduciária, constituídoporIMÓVEL:Unidade Autônoma designada
APARTAMENTO nº 61, localizado no 6º pavimento doBloco “A” – EDIFÍCIO SENA, integrante do
CONDOMÍNIO SPLENDOR TATUAPÉ, situado na RuaSete de Outubro, nº 260, na Vila Gomes Cardim, 27º
Subdistrito – Tatuapé, contendo: área real privativa coberta edificadade 192,000m2; área real comum coberta
edificada de 99,491m2; área real total edificada de 291,497m2; área real comum descoberta de 27,318m2; área
real total construída mais descoberta de 318,809m2; correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno de
0,9035% e o direito ao uso de 03 (três) vagas indeterminadas, para autos de passeio, na garagem coletiva
e 01 (um) depósito indeterminado localizado nos subsolos.OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO,
DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde jádesignado o dia 14/11/2017às 11h00min, no mesmo local,
a realização do SEGUNDO LEILÃO, com lancemínimoigual ou superior aR$1.735.701,13 (hum milhão,
setecentos e trinta e cinco mil e setecentos e um reais e treze centavos)e, nesteserá aceito o maior lance
oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior a somatória do valor da dívida reajustada até aquela data,
acrescidas das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais
eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade
em aberto até a data do Leilão, despesas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de
Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, aquem maior lance oferecer, pelo
valor maior ou igual o estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar,
liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus”
e no estado de conservação que se encontra. O interessado deverá efetuar o pagamento do arremate à vista
e, a comissão do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor do arremateàvista no ato do leilão. A total
Responsabilidade deste leilão bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente
vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições
obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo
decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11)
3578-1318 oue-mail do Leiloeiro: raicher@gmail.com  31/10, 03 e 09/11/17

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009808-41.2016.8.26.0005
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 Michel Chakur Farah, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a RICARDO JUSTINO DE OLIVEIRA, Brasileiro, Casado,
Autônomo, RG 32971040-0, CPF 220.302.218-30, Rua Uacuma, 442, Jardim Santa Maria,
CEP 03575-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de
Lemanti Sistemas de Segurança e Automação Ltda, alegando em síntese: que é credora
do requerido na importância de R$ 13.419,43, acrescidos de juros e correção monetária,
referente ao débito dos cheques de nºs 000243, 000278, 000267, 000282, 000271, 000273,
000269, 000260, 000239, 000279, 000268, 000283, 000274, 000275, 000280, 000281 e
000242, do Banco 745 Citibank, os quais foram depositados em tempo hábil e não
compensados pelo motivo de insuficiência de fundos. Estando o requerido em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15
(quinze) dias, efetue o pagamento da quantia devida, bem como o pagamento de honorários
advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, hipótese em que ficará
isento(a) do pagamento de custas processuais ou ofereça embargos em igual prazo, sob
pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial.   B 01 e 02/11

EDITAL de CITAÇÃO. Citação - Prazo 30 dias - Processo 1005605-10.2014.8.26.0004. O
Dr. Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional
IV - Lapa. Faz Saber a Alisson Estefano Pereira de Santana, CPF 333.280.968-76, que Eli
Bolognani , ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 49.083,72 (05/
2014), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao débito do Instrumento
Particular de Confissão de Dívida, bem como ao pagamento de custas, honorários
advocatícios e demais cominações. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, pague o valor supra
devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art.
701 do NCPC), que o tornará isento das custas ou embargue, sob pena de constituir-se
de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei.          B 01 e 02/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO, PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1034457-
47.2014.8.26.0100/01 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O MM. Juiz de Direito da 41ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Marcelo Augusto Oliveira, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Mariza Amorim das Chagas, CPF 075.787.708-70, por
si e como inventariante do Espólio de Hrant Abraham Tudijarian, que a Ação de
Procedimento Comum requerida por Sociedade Beneficentes de Senhoras Hospital Sírio
Libanês, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 60.306,55 (04/
2017), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários e demais cominações.
Estando a ré em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que em 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, pague o valor supra ou apresente bens a penhora, sob pena não o
fazendo, ser acrescido de multa no percentual de 10%, do montante da condenação (Art.
523, § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da execução,
podendo, no prazo de 15 dias oferecer impugnação, sendo nomeado curador especial em
caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de
fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS.          B 01 e 02/11

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 EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de
01/11/2017 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: 1.0238.0455445-0 - SED: 10298/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
DOMUS
DEVEDOR(ES): ODUVALDO ORLANDO LACAVA, BRASILEIRO, CASADO SOB O
REGIME DA COMUNHÃO DE BENS, ANTES DA LEI 6.515/77, ENGENHEIRO
AGRÔNOMO, CPF: 451.368.748-72, RG: 3.090.808-SP. Imóvel sito à: RUA HOMEM
DE MELLO, Nº 1121, APARTAMENTO Nº 22, NO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO SUMARÉ
E UM BOX Nº 15 PARA ESTACIONAMENTO DE AUTOMÓVEL DE PASSEIO NA
GARAGEM LOCALIZADA NO SUBSOLO DO EDIFÍCIO SUMARÉ, NO 19º
SUBDISTRITO PERDIZES - SÃO PAULO/SP.

São Paulo, 01/11/2017.
DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA

Agente Fiduciário

01, 02 e 07/11/2017

EDITAL DE CITAÇÃO de MARIA DE LOURDES,nos termos do artigo 745 do CPC,Prazo de 01 ano,expedido nos autos sob nº 
1129206-85.2016.8.26.0100 de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA requerida por RUY COSTA GUARITA FILHO e outros.A DOUTORA CLAU-
DIA CAPUTO BEVILACQUA VIEIRA,MMª.JUÍZA DE DIREITO DA 11ª VARA DA FAMILIA E DAS SUCESSÕES, DA COMARCA DA CAPITAL 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI ETC., FAZ SABER a Sra.MARIA DE LOURDES,qualificação desconhecida, filha de 
ANTÃO DE ARAÚJO GUARITA e SINHAZINHA DUTRA GUARITA,com residência desconhecida,que por parte de RUY COSTA GUARI-
TA FILHO foi requerida a Declaração de sua Ausência,alegando o requerente que a requerida encontra-se em local incerto e não 
sabido,sem deixar sinais para sua localização e que,se viva,contaria com 115anos de idade.Nestas condições,foi ajuizada a pre-
sente para requerer a Declaração de Ausência de MARIA DE LOURDES e,às fls.44/45 dos autos,foi prolatada a sentença decla-
rando a ausência da requerida,nomeando SILVIA MAIRÁ GUARITA CORTAZZO como Curadora,expedindo-se os editais de estilo, 
nos termos e para os fins do art.745 do CPC,sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente,em 
virtude do que,expediu-se o presente,o qual será por extrato,afixado e publicado na forma da lei.São Paulo,20 de abril de 2017.[03] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1128753-27.2015.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando Antonio
Tasso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSANGELA IANOIS, Brasileiro, Solteira, RG 365751637,
CPF 321.049.548-35, LUIS FELIPE GAICH, Brasileiro, Solteiro, Autônomo, RG 555150732, que lhes foi
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Hospital e Maternidade Santa Joana S/A - Pró
Matre, objetivando o recebimento de R$ 26.539,27 (dezembro/2015), referente aos serviços médico-hospitalares
realizados no procedimento de parto em 09/08/2014. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25
de outubro de 2017. 02 e 07/11

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Processo Digital nº: 1007247-18.2015.8.26.0704 Classe: Assunto: Interpelação
- Inadimplemento Requerente: Legacy Incorporadora Ltda. Requerido: Uelison Alves da Silva e outro EDITAL
DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007247-18.2015.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia
Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DAIANE PEREIRA DE SANTANA, RG
46.345.796-1, CPF/MF 324.822.928-40 e UELISON ALVES DA SILVA, RG 56.438.646-7, CPF/MF 042.774.595-
01, que LEGACY INCORPORADORA LTDA, lhe ajuizou uma ação de INTERPELAÇÃO JUDICIAL,
representado pelo instrumento de compromisso de compra e venda de “Um terreno urbano designado lote nº
40 da Quadra 05, do loteamento denominado “Residencial Jardim Vitória”, localizado em Cotia, Estado de São
Paulo, conforme cláusulas e condições ali estabelecidas, com área total de 150,00m2", estando atualmente
inadimplente com as parcelas de números 009/180 a 018/180, vencidas entre 30/12/2014 a 30/09/2015, que
totaliza a quantia de R$ 8.426,85. Estando os interpelados em lugar ignorado, expede-se edital de
NOTIFICAÇÃO para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, paguem as parcelas vencidas e
vincendas, atualizadas, sob pena de rescisão de contrato. Fica os interpelados notificados para os termos da
ação, bem como cientificados de que após o cumprimento, pagas as custas e observadas as formalidades
legais conforme o artigo 729 do C.P.C., e decorridas as 48 horas os autos serão entregues a requerente. 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 outubro de 2017. 02 e 07/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001693- 05.2014.8.26.0004. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu
Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PIO TINTAS LTDA EPP, CNPJ 12.389.794/0001-06,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Procedimento Comum, ora em fase de Cumprimento de Sentença,
movida por Silvia & Liang Participações Ltda. A ação foi julgada procedente e transitou em julgado em
27.07.2017, sendo que a executada foi condenada a pagar os aluguéis e demais encargos, bem como ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia
de R$ 75.642,88 (julho/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. 02 e 07/11

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1032963- 82.2016.8.26.0002. O Dr. Alexandre David Malfatti, Juiz
de Direito 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, etc... Faz saber a CLÁUDIO JOSÉ MARTINS
(R.G. n. 11.315.281-4 e CPF/MF n. 011.791.658-70) que CASA DE REPOUSO E HOSPEDARIA MORADA
DO SOL LTDA. ME lhes ajuizou uma Ação Monitória para cobrança da quantia de R$ 9.142,37 (junho/2016),
referente ao contrato de prestação de serviços de hospedagem, firmado entre as partes. Estando o réu em
lugar ignorado, expede-se o presente edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito
(acrescido de 5% de honorários advocatícios e isenção de custas) ou ofereça embargos. No prazo de
embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução,
inclusive custas e honorários de advogado, poderá o devedor requerer seja admitido a pagar o restante em
até 6(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, nos
termos do parágrafo 5º do artigo 701 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 26/10/17. 02 e 07/11

CBLA Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 15.308.280/0001-77 - NIRE 35.300.444.868

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 01/09/2017, às 10h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em 
razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restou 
aprovada, pela unanimidade dos acionistas, a alteração do número de membros da diretoria da Companhia, de 02 para 03 membros, 
com a consequente alteração do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia que, devidamente adaptado, passa a viger com a 
seguinte redação: Artigo 12 - A Diretoria será composta por 03 membros, sem designação específica, eleitos pelo Conselho de 
Administração e por eles destituíveis, com mandato de 01 ano, sendo permitida a reeleição. A presente ata é publicada na forma de 
extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente; Rodrigo Avila Sarti - Secretário. Acionistas: 
Breof Fundo de Investimento em Participações, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p.p. Rodrigo Lacombe Abbud e 
p.p. Rodrigo Avila Sarti; e Breof Partners Ltda., p.p. Rodrigo Lacombe Abbud e p.p. Rodrigo Avila Sarti. JUCESP nº 444.966/17-1 
em 27/09/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CBLA Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 15.308.280/0001-77 - NIRE 35.300.444.868

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: No dia 01/09/2017, às 15h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Ordem do Dia e 
Deliberações: Restou unanimemente aprovada pelos presentes, sem ressalvas, a reeleição dos Srs. Rodrigo Lacombe 
Abbud, brasileiro, engenheiro, RG n° 19.841.788-3 SSP/SP, CPF/MF nº 265.714.598-17 e Rodrigo Avila Sarti, brasileiro, 
casado, engenheiro, RG nº 18.860.335-9 SSP/SP, CPF/MF nº 134.821.078-82; e a eleição do Sr. Alexandre Segateli Bolsoni, 
brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 26.383.000-7 SSP/SP, CPF/MF nº 270.410.918-48, todos domiciliados na Rua Funchal, 
nº 418, 27º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, São Paulo/SP, para os cargos de Diretores da Companhia, sem designação 
específica, os quais tomaram posse mediante a assinatura dos respectivos termos lavrados em livro próprio, declarando que 
não estão impedidos. Os Diretores eleitos terão prazo de mandato de 01 ano, contado da presente data, permanecendo em 
seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. 
Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e Vitor Rangel Botelho Martins - Secretario. Conselheiros: Rodrigo 
Lacombe Abbud, Kenneth Aron Wainer e Vitor Rangel Botelho Martins. Diretores reeleitos: Rodrigo Lacombe Abbud e Rodrigo 
Avila Sarti. Diretor eleito: Alexandre Segateli Bolson. JUCESP n° 444.967/17-5 em 27/09/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - 
Secretária Geral.

CBLA Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 15.308.280/0001-77 - NIRE 35.300.444.868

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: No dia 12/04/2017, às 17h30, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em 
razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram 
aprovadas pela unanimidade dos acionistas e sem ressalvas (i) as demonstrações financeiras apresentadas pela Administração da 
Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, devidamente publicadas nos jornais “Diário Oficial 
do Estado de São Paulo”, página 34 e “Gazeta de São Paulo” página 08, ambas edições de 05 de abril de 2017; (ii) a compensação 
integral do lucro apurado no exercício encerrado em 31/12/2016, no valor de R$ 32.290.441,32, com prejuízos acumulados;  
e (iii) a reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração, Srs. Rodrigo Lacombe Abbud, brasileiro, casado, engenheiro, 
RG nº 19.841.788-3 SSP/SP, CPF/MF nº 265.714.598-17, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; Kenneth Aron 
Wainer, norte-americano, divorciado, consultor, RNE n° V203482-C, CPF/MF nº 214.960.168-07, para o cargo de membro do Conselho 
de Administração; e Vitor Rangel Botelho Martins, casado, engenheiro, RG nº 11024807 SSP/SP, CPF/MF nº 041.040.466-71,  
para o cargo de membro do Conselho de Administração, todos domiciliados São Paulo/SP, na Rua Funchal, nº 418, 27° andar,  
CEP 04551-060, com prazo de mandato de 01 ano, contado da presente data, podendo ser destituídos a qualquer tempo. a) Os membros 
do Conselho de Administração reeleitos tomaram posse mediante a assinatura dos respectivos termos, lavrados em livro próprio, 
declarando que não estão impedidos. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas - Mesa: Rodrigo 
Lacombe Abbud - Presidente; Rodrigo Avila Sarti - Secretário; Acionistas: Breof Fundo de Investimento em Participações, p. VBI Real 
Estate Gestão de Carteiras Ltda., p.p. Rodrigo Lacombe Abbud e p.p. Rodrigo Avila Sarti; e Breof Partners Ltda., p.p. Rodrigo Lacombe 
Abbud e p.p. Rodrigo Avila Sarti. Conselheiros eleitos: Rodrigo Lacombe Abbud, Kenneth Aron Wainer, Vitor Rangel Botelho Martins. 
JUCESP nº 215.063/17-0 em 11/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CBLA Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 15.308.280/0001-77 - NIRE 35.300.444.868

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: No dia 25/05/2017, às 15h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em 
razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram 
aprovadas pela unanimidade dos acionistas e sem ressalvas (i) o aumento do capital social de R$ 162.213.610,86 para  
R$ 166.313.610,86, com um aumento efetivo, portanto, de R$ 4.100.000,00, mediante a emissão de 4.100.000 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação. (i.i) a acionista Breof Partners Ltda., ratificou expressa 
e previamente sua renúncia ao respectivo direito de preferência que lhe é conferido pela Lei 6.404/76, na subscrição das novas 
ações, as quais foram totalmente subscritas pelo acionista Breof Fundo de Investimento em Participações, conforme Boletim de 
Subscrição e Integralização, devidamente assinado pelo subscritor e autenticado pelos integrantes da mesa. (ii) em virtude do 
aumento do capital social aprovado no item “i” acima, a alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia 
que, devidamente adaptado, passou a vigorar conforme abaixo: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 166.313.610,86, dividido em 
163.488.706 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. 
Assinaturas - Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente; Rodrigo Avila Sarti - Secretário. Acionistas: Breof Fundo de 
Investimento em Participações, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p.p. Rodrigo Lacombe Abbud e p.p. Rodrigo Avila 
Sarti; e Breof Partners Ltda., p.p. Rodrigo Lacombe Abbud e p.p. Rodrigo Avila Sarti. JUCESP nº 258.651/17-9 em 07/06/2017.  
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

36ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL-SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1050385-67.2016.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 36ª vara Cível do Foro Central, Estado de São Paulo,  A(O) Dr(a). Stefânia Costa Amorim
Requena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) requerido(a)  REAL EUROPA VEI-CULOS LTDA., CNPJ
09.143.946/0001-81, na pessoa de seu representante legal, que foi ajuizada uma AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR PERDAS E DANOS, movida por ROBERTO MORERA ROYO, alegando em síntese: em 29/06/2015
foi realizada audiência de conciliação de uma ação trabalhista nº 0000722-63.2015.5.02.0087, em face da
empresa  ré,  sendo o autor intimado a comparecer a mesma, apesar de ter sido excluído do quadro societário
em 31/10/2011, foi obrigado a firmar um acordo e efetuar o pagamento do importe de R$ 8.000,00 pela ação
trabalhista distribuída em 14/04/2015, conforme documentos anexo aos autos.  Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sa-bido, foi expedido o presente edital para citação, e querendo apresente sua defesa, no prazo
de quinze (15) dias, observando-se, ainda, que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros
os fatos articulados pelo autor, sendo, neste caso, declarada a sua revelia, caso em que será lhe nomeado
curador especial (art. 257, IV, CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, ninguém possa
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afi-xado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo 02 e 07/11
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