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São Paulo, 15 e 16 de novembro de 2017
REC SS PIPELINE EMPREENDIMENTOS S.A.

REC SS CELSO GARCIA EMPREENDIMENTOS S.A.

Em Organização - Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição
Instalação: 28/08/17, às 10 horas, sede social. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa:
Presidente: Thiago Augusto Cordeiro; Secretário: Thomas Daniel Conway. Deliberações Aprovadas:
(a) a constituição de uma sociedade anônima de capital fechado sob a denominação de REC SS

Em Organização - Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição
Instalação: 28/08/17, às 10 horas, sede social. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa:
Presidente: Thiago Augusto Cordeiro; Secretário: Thomas Daniel Conway. Deliberações Aprovadas:
(a) a constituição de uma sociedade anônima de capital fechado sob a denominação de REC SS Celso
Garcia Empreendimentos S.A., sede, foro e domicílio na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida 9
de Julho, 4927, 3º andar, Jardim Paulista, CEP 01407-200; (b) o capital inicial de R$ 1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada
uma, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas; (c) o Estatuto Social da Companhia, dando-se
assim por efetivamente constituída a REC SS Celso Garcia Empreendimentos S.A., em razão do
cumprimento de todas as formalidades legais; (d) determinar que as publicações da Companhia, incluindo a publicação da presente ata e do Estatuto Social, deverão ser realizadas no “Diário Oficial do Estado
de São Paulo” e em outro jornal de grande circulação a ser oportunamente definido; (e) a eleição dos
membros do Conselho de Administração, pelo mandato unificado de 02 anos, a contar da presente data:
(i) Thiago Augusto Cordeiro, RG 30.852.057-9 e CPF/MF 218.913.648-20, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Thomas Daniel Conway, RNE V840833-W e CPF/MF 235.482.718-04; e (iii)
Fernando Hamaoui, RG 33.771.536-1 e CPF/MF 217.012.238-99. Os Conselheiros eleitos aceitaram
as respectivas nomeações, declararam desimpedimento para o exercício da administração e tomaram
posse de seus carg

Empreendimentos S.A., sede, foro e domicílio na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida
9Pipeline
de Julho, 4927, 3º andar, Jardim Paulista, CEP 01407-200; (b) o capital inicial de R$ 1.000,00, repre-




sentado por 1.000 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00

cada uma, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas; (c) o Estatuto Social da Companhia,
ŶŐĠůŝĐĂ
dando-se assim por efetivamente constituída a REC SS Pipeline Empreendimentos S.A., em razão do
cumprimento de todas as formalidades legais; (d) determinar que as publicações da Companhia, incluindo a publicação da presente ata e do Estatuto Social, deverão ser realizadas no “Diário Oficial do Estado
de São Paulo” e em outro jornal de grande circulação a ser oportunamente definido; (e) a eleição dos
membros do Conselhode Administração, pelo mandato unificado de 02 anos, a contar da presente data:
(i) Thiago Augusto Cordeiro, RG 30.852.057-9 e CPF/MF 218.913.648-20, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Thomas Daniel Conway, RNE V840833-W e CPF/MF 235.482.718-04; e (iii)
Fernando
Hamaoui, RG 33.771.536-1 e CPF/MF 217.012.238-99. Os Conselheiros eleitos aceitaram

as respectivas
nomeações, declararam desimpedimento para o exercício da administração e tomaram

posse de seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse; (f) a eleição dos membros da Diretoria, até que seja realizada a RCA, pelo mandato unificado de 02 anos, a contar da presente data: (i) Thiago Augusto Cordeiro, RG 30.852.057-9 e CPF/MF 218.913.648-20, como Diretor Presi Thomas Daniel Conway, RNE V840833-W e CPF/MF 235.482.718-04, como Diretor Vicedente; (ii)
Presidente.
Os Diretores eleitos aceitaram as respectivas nomeações, declararam desimpedimento

para o exercício
da administração e tomaram posse de seus cargos mediante a assinatura dos respec
tivos Termos
de Posse; (g) aprovar que nos dois primeiros exercícios sociais os administradores da

Companhia
não qualquer receberão remuneração a título de pró-labore, fazendo jus somente ao reem
bolso das despesas que incorrerem em virtude do exercício de suas funções. Nada mais. SP, 28/08/17.
 sob o NIRE nº 3530050961-7 em 18/10/17. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Em Organização - Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição
Instalação: 28/08/17, às 10 horas, sede social. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa:
Presidente: Thiago Augusto Cordeiro; Secretário: Thomas Daniel Conway. Deliberações Aprovadas:
(a) a constituição de uma sociedade anônima de capital fechado sob a denominação de REC SS GS EIA
Empreendimentos S.A., sede, foro e domicílio na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida 9 de
Julho, 4927, 3º andar, Jardim Paulista, CEP 01407-200; (b) o capital inicial de R$ 1.000,00, representado
por 1.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada uma,
totalmente subscritas e parcialmente integralizadas; (c) o Estatuto Social da Companhia, dando-se assim por efetivamente constituída a REC SS GS EIA Empreendimentos S.A., em razão do cumprimento
de todas as formalidades legais; (d) determinar que as publicações da Companhia, incluindo a publicação da presente ata e do Estatuto Social, deverão ser realizadas no “Diário Oficial do Estado de São
Paulo” e em outro jornal de grande circulação a ser oportunamente definido; (e) a eleição dos membros
do Conselho de Administração, pelo mandato unificado de 02 anos, a contar da presente data: (i) Thiago
Augusto Cordeiro, RG 30.852.057-9 e CPF/MF 218.913.648-20, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Thomas Daniel Conway, RNE V840833-W e CPF/MF 235.482.718-04; e (iii) Fernando
Hamaoui, RG 33.771.536-1 e CPF/MF 217.012.238-99. Os Conselheiros eleitos aceitaram as respectivas nomeações, declararam desimpedimento para o exercício da administração e tomaram posse de
seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse; (f) a eleição dos membros da Diretoria, até que seja realizada a RCA, pelo mandato unificado de 02 anos, a contar da presente data: (i)
Thiago Augusto Cordeiro, RG 30.852.057-9 e CPF/MF 218.913.648-20, como Diretor Presidente; (ii)
Thomas Daniel Conway, RNE V840833-W e CPF/MF 235.482.718-04, como Diretor Vice-Presidente.
Os Diretores eleitos aceitaram as respectivas nomeações, declararam desimpedimento para o exercício
da administração e tomaram posse de seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de
Posse; (g) aprovar que nos dois primeiros exercícios sociais os administradores da Companhia não qualquer receberão remuneração a título de pró-labore, fazendo jus somente ao reembolso das despesas
que incorrerem em virtude do exercício de suas funções. Nada mais. SP, 28/08/17. JUCESP sob o NIRE
nº 3530050967-6 em 19/10/17. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Palladio Empreendimentos e Participações S/A

CNPJ.: 23.438.941/0001-07
14
e 15 1 2017
$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMEDE(Valores
expressos em milhares de Reais - R$)
Balanços patrimoniais
Ativo
Ativo não circulante
Total do ativo
Passivo e patrimônio líquido
Passivo não circulante
Patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido
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$EMONSTRA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXA

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado
&LUXODECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
Redução de Reserva de Capital
Integralização de Capital

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1048734-03.2016.8.26.0002. Classe: Assunto: Procedimento Comum Contratos Bancários. Requerente: Itaú Unibanco S/A. Requerido: Fenix Casa de Carnes e Rotisseria Eireli - Me e
outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1048734-03.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Soares Fialdini,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Fenix Casa de Carnes e Rotisseria Eireli - ME (CNPJ. 19.090.660/0001-39) e
Fabiane Helena Janzini (CPF. 294.251.718-23), que Banco Itaú Unibanco S/A lhes ajuizou ação de Cobrança, de
Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 107.023,00 (setembro de 2016), referente ao Giro Cartão
Protegido, operação Contrato n° 000001082072909. Estando as requeridas em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam contestação, sob pena de presumiremse como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, as requeridas serão consideradas revéis, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de outubro de 2017.
14 e 15/11

GRANDES OPORTUNIDADES
EM
LEILÃO!
JORNAL
“ O DIA
’ 14 e 15 / 1 / 2017
PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.
com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloeiro Oficial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a
venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento CSM 1625/2009. Da comissão da
Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sob o preço
de arrematação do imóvel. Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da
responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais
como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados apurados junto
ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU ficam sub-rogados no
valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos fiscais
apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste
edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.

7ª Vara Cível de Santana. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) HELENA YORIKO CHINEN – ME (CNPJ 59.688.366/0001-48), HELENA YORIKO CHINEN SHOMIJA (CPF 086.073.308-45), ERICO AKENO SHOMIJA (CPF 391.181.87854), RAFAEL TOSHIO (CPF 391.181.868-82) NELSON YORIKO CHINEN SHOMIJA, e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial – Contratos Bancários – Proc. 1029124-23.2014.8.26.0001– Ajuizada por BANCO BRADESCO S/A (CNPJ
60.746.948/0001-12). A Dra. Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250
e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início
no dia 22/11/2017 às 14:00h, e com término no dia 24/11/2017 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 24/11/2017 às 14:01h, e com término no dia 15/12/2017 às 14:00h, caso não
haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS):
50% do imóvel, correspondente a uma casa, situada à Rua Martins Fernandes, antigo nº 01 e fundos, 8º Subdistrito - Santana, matriculado sob nº 96.513 junto ao 3º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, assim descrito: Dois prédios e respectivo terreno, situados à Rua Martins
Fernandes, sob nº 39 e fundos, no 8º Subdistrito – Santana, medindo 10,00m de frente; 23,115m da frente aos fundos, de um lado, onde confronta, com propriedade de Paulo mesquita, 23,095m, de outro lado, tendo nos fundos a largura de 10,00m, onde confronta, com propriedade de
quem de direito, encerrando a área de 230,10m². Contribuinte 072.033.0004-8 e 072.033.0027-7. O imóvel possui garagem para 5 vagas. Av.2 – Matr-96.513 atualmente confronta, do lado direito, de quem da Rua olha para o imóvel, como prédio nº 53, do lado esquerdo com o prédio nº
23, 27, 31 e 35 e ainda com o prédio nº 1312 da Avenida Imirim e nos fundos, com os prédio nº 46 e 50 da Rua Joaquim Couto. Localização: Rua Martins Fernandes, 39 e 41. Nota: Conforme Certidões de Dados Cadastrais, juntadas as folhas 10 e 11 respectivamente, do referido Laudo
de Avaliação, o imóvel avaliando, foi desmembrado na Prefeitura de São Paulo, contudo em sua Matrícula, tal desmembramento não foi averbado. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: Av.6 Prenotação – Penhora Exequenda; Av.7 Prenotação – Processo 1029130-30.2014.8.26.0001 – 9ª
Vara Cível do Foro Central. DEPOSITÁRIO: HELENA YORIKO CHINEN SHOMIJA. AVALIAÇÃO (50%): R$ 819.500,00 (Oitocentos e dezenove mil e quinhentos reais) em julho de 2016, que deverá ser atualizado até a data do leilão. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns)
a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
1ª Vara Cível de Martinópolis. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) JOSE CARLOS GONCALVES, os coproprietários EDUARDO TEIXEIRA GONÇALVES e CASSIA MARIA CAMARGO DE MELLO GONÇALVES, os credores
hipotecários BANCO DO BRASIL e UNIÃO expedido nos autos da ação de Procedimento Comum – Cheque – Proc. 0101343-25.2010.8.26.0346 – Ajuizada por AGUIA FERRAMENTAS PNEUMATICAS LTDA REP MARCOS LUIZ DE SOUZA. O Dr. Vandickson Soares Emidio,
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Martinópolis/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 21/11/2017 às 14:00h, e com término no dia 23/11/2017 às 14:00h,
entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 23/11/2017 às 14:01h, e com término no dia 13/12/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais
der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Lote 1: parte ideal correspondente a 50% de um imóvel rural, com área
de 15,31,44 alqueires, objeto da matrícula nº 2.528 no Cartório de Registro de Imóveis Martinópolis/SP: Um imóvel rural com a área de 15,31,44 alqueires ou 37,06,08,48 há, contendo uma casa residencial, de madeira, com 5 cômodos, coberta de telhas francesas, confrontando-se ao
norte, com propriedades de Benvinda Gouveia e João Guezhaldt; ao sul, com propriedades de Joaquim Limeira e outros; a leste, com propriedade de Joaquim Teixeira Dias e Elias Teixeira Dias; a oeste, com propriedade de José Lucena de Medeiros e João Rodrigues Rocha. Localização:
Vista Alegre, Sítio – 1ª Secção do Núcleo Colonial B. Ventura Fazenda Mont’Alvão. AVALIAÇÃO (50%): R$ 382.750,00 (trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais) em março de 2016, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: R.3
Hipoteca em favor do Banco do Brasil; R.4 Hipoteca em favor da UNIÃO; R.5 Hipoteca em favor da UNIÃO; Av.12 Bloqueio de 50% do imóvel; Av.13 Penhora de 50% do imóvel – Processo 482.01.2007.025809-4 – 5ª Vara Cível de Presidente Prudente/SP; Av.14 Existência de Ação
distribuída – Processo 0004562-28.2008.8.26.0081 – 2ª Vara Cível de Adamantina/SP; Av.15 Penhora Exequenda. DEPOSITÁRIO: Executado. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
2ª Vara Cível de Bauru. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) DROGARIA NOTURNA DE BAURU LTDA (CNPJ 53.982.435/0001-45), LUIZ HENRIQUE MARTINS MOREIRA e SONIA APARECIDA SILVA MOREIRA, e demais
interessados, expedido nos autos da ação de Cumprimento de Sentença – Proc. 0049428-20.2009.8.26.0071 (processo de origem nº 0019188-05.1996.8.26.0071) - Ajuizada por MARIA CECILIA SILVA GRACIANI (CPF 067.358.838-61). O Dr. João Thomaz Diaz Parra, Juiz de Direito
da 2ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 21/11/2017 às 14:00h, e com término no dia 23/11/2017 às 14:00h, entregando-o a quem mais
der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 23/11/2017 às 14:01h, e com término no dia 13/12/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance
inferior a 70% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Direitos equivalentes a 25% do imóvel sob matrícula 23.882 do 1º Cartório de Registro de
Imóveis de Bauru/SP: Um terreno, formado pela totalidade do lote Q e por parte dos fundos do lote V, ambos da quadra 21 da Vila Santa Clara (parte Nova), situado à rua Joaquim de Souza, quarteirão 3, lado par, distante 33,00m da esquina da Rua Quintino Bocaiuva, nesta cidade,
município, comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de Bauru, medindo ao todo 11,00m d frente e de fundos, por 44,00m de cada lado, da frente aos fundos, e confronta pela frente com a citada Rua Joaquim de Souza; do lado direito, de quem da via pública olha para o imóvel, mede
33,00m dividindo com o lote P, onde se localiza o prédio nº 3-40 da mesma rua e nos últimos 11,00m com os fundos do lote K, do lado esquerdo mede 33,00m dividindo com o R, onde se localiza o prédio nº 3-62, ainda da mesma Rua, e nos últimos 11,00m com parte do lote V, e pelos
fundos com o lote D, onde se localiza o prédio nº 3-51 da Rua Fernando da Costa, encerrando uma área superficial de 484,00m². Cadastrado na Prefeitura Municipal de Bauru, no setor 2, quadra 44, lote 17. Laudo de Avaliação: O imóvel é assobradado, com finalidade de residência
para alojamento de estudantes, tipo república. Na parte térrea tem um abrigo para autos, uma sala, uma cozinha, uma copa, uma área de serviço, dois quartos tipo suíte, 3 quartos e um banheiro social. Na parte superior, tem uma cozinha, um terraço descoberto, uma cozinha, uma
sala de refeições, quatro quartos tipo suíte, dois quartos e um banheiro social. O terreno tem uma área total de 294,40m², tem o formato irregular, sendo 12,90 metros de frente para a Alameda Octavio Pinheiro Brisola, 12,10 metros nos fundos, 23,90 metros do lado direito para quem
de frente olha para o imóvel e 25,00 metros do lado esquerdo, com frente para a Rua Joaquim da Silva Martins. Localização: Alameda Octavio Pinheiro Brisola 3-05. AVALIAÇÃO (25%): R$ 161.250,00 (Cento e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta reais) em abril de 2017, que será
atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Dos Autos, nada consta. DEPOSITÁRIO: Executados. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
1ª Vara Cível de Birigui. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) ELETRÔNICA EDSON BIRIGUI LTDA ME (CNPJ 00.358.578/0001-14), EDSON CARLOS VIGNOTO (CPF 023.793.148-61), os coproprietários MARCIA ELAINE CATARIN
VIGNOTO (CPF 087.274.568-62), EDVAL ANTONIO VIGNOTO (CPF 033.526.938-97), MARLENE MISTRINEL VIGNOTO (CPF 033.942.168-17), os usufrutuários SANTO VIGNOTO (CPF 135.970.608-97) e NAIR MOLINA VIGNOTO (CPF 165.573.808-93), expedido nos autos
da ação de Cumprimento de SENTENÇA – Contratos Bancários – Proc. 0001286-59.2012.8.26.0077 – Ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DA ÁREA DA SAÚDE E DOS EMPRESÁRIOS DO SETOR INDUSTRIAL (CNPJ 04.484.490/0001-08). O Dr. Fábio Renato
Mazzo Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Birigui/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 21/11/2017 às 14:00h, e com término no dia 23/11/2017 às 14:00h,
entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 23/11/2017 às 14:01h, e com término no dia 13/12/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais
der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: 25% do imóvel sob matrícula 58.605 do Cartório de Registro de
Imóveis de Birigui/SP, pertencente ao Executado: um lote de terreno sob nº 18 (dezoito) da quadra “E”, da Vila Jardim América, anexo a esta cidade, medindo 12,00 metros de frente, por 30,00 metros ditos da frente aos fundos, confrontando pela frente com a Rua Santos Dumont; pelo
lado direito com o lote nº 19; pela lado esquerdo com o lote nº 17, pertencente a Nair Molina, e nos fundos com o lote n 01. Conforme averbação nº 5, foi construída uma casa residencial construída de tijolos e coberta com telhas, contendo uma sala, dois dormitórios, uma cozinha,
banheiro, uma área nos fundos, um abrigo na frente que serve de área e garagem para carro, e nos fundos um dormitório e uma cozinha, prédio que recebeu o nº 906 da Rua Santos Dumont. Conforme certidão obtida junto à Prefeitura Municipal de Birigui, a área edificada corresponde
a 176,39 metros quadrados. A área do terreno é 360,00 metros quadrados. Contribuinte nº 02.02.010.0003. AVALIAÇÃO (25%): R$ 100.000,00 (Cem mil reais) em junho de 2017, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: R.4 Usufruto em favor
de NAIR MOLINA VIGNOTO e SANTO VIGNOTO; Av.6 e Av.7 Penhora Exequenda. DEPOSITÁRIO: EDSON CARLOS VIGNOTO. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
1ª Vara Cível de Martinópolis. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) JOSE CARLOS GONCALVES, MARIA ELVIRA VALENTIN GONCALVES e ARMINDA DA CONCEICAO GONCALVES, e demais interessados, expedido nos autos
da ação de Execução de Título Extrajudicial – Crédito Rural – Proc. 0052684-48.2011.8.26.0346 – Ajuizada por BANCO BRADESCO S/A. O Dr. Vandickson Soares Emidio, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Martinópolis/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com
fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes)
portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 21/11/2017 às 14:00h, e com término no dia 23/11/2017 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça
com início no dia 23/11/2017 às 14:01h, e com término no dia 13/12/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art.
13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula 5841 do Cartório de Registro de Imóveis de Martinópolis/SP: um imóvel urbano composto pela metade do lote 4 da quadra 50, medindo 15m tanto de testada como de
largura, tendo na linha dos fundos a mesma metragem da frente por 30m de ambos os lados da frente aos fundos, perfazendo um total de 450m², contendo uma casa residencial de tijolos, coberta de telhas francesas, com 11 cômodos, sendo 3 dormitórios, uma cozinha, copa, uma sala,
3 banheiros, uma dispensa, uma área de serviço nos fundos, um terraço-abrigo na frente, com 203,20m² de construção, sob n. 369,confrontando-se: pela frente com a Rua Ricardo de Souza Nunes, pelo lado direito de quem da rua olha para o imóvel, divide com a Rua Francisco Martins
Figueira; pelo lado esquerdo, seguindo a mesma orientação, divide com parte do lote 4 pertencente a Valdevino Silva; pelos fundos divide com o lote 7. AVALIAÇÃO: R$ R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) em outubro de 2016. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: R.11 e R.12
Hipotecas em favor do Banco Bradesco; Av.15 Penhora Exequenda. DEPOSITÁRIO: JOSE CARLOS GONCALVES. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
1ª Vara Cível de Brotas. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) AUGUSTO THOMAZINI, a coproprietária HERMINIA CAMPAGNA TOMAZINI, o credor hipotecário BANCO SANTANDER e demais interessados, expedido nos autos
da ação Monitória – Espécies de Títulos de Crédito – Proc. 0001933-39.2008.8.26.0095 (095.01.2008.001933) – Ajuizada por ESPÓLIO DE OCTAVIANO DALLA COLETTA TAMBÉM CONHECIDO COMO OCTAVIANO DELLA COLETTA (CPF 127.692.238-87). O Dr. Rodrigo
Carlos Alves de Melo, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Brotas/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de
Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 22/11/2017 às 14:00h, e com término no dia 24/11/2017
às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 24/11/2017 às 14:01h, e com término no dia 15/12/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a
quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: 50% DO IMÓVEL SOB MATRÍCULA 12.947 do
Cartório de Registro de Imóveis de Brotas/SP: Um imóvel Rural denominado Chácara Renascer, sem benfeitorias, que para efeito de localização foi nomeado como parte da Gleba A-2 do Sìtio Santa Tereza, no imóvel Gramado, situado no município de Torrinha, desta comarca, com
as seguintes características, medidas e confrontações: Inicia-se no marco 1, situado no final do caminho de servidão com a Gleba 3; deste segue em reta com rumo de 71º33’NW da extensão de 26,00metros até encontrar o marco H; deste deflete À direita com rumo de 9º54’NW na
extensão de 77,00 metros até o marco G; deste deflete à esquerda com um rumo de 81º03’NW na extensão de 443,00 metros até encontrar o marco F; deste deflete à esquerda com um rumo de 08º57’SW na extensão de metros até encontrar o marco E; confrontando até esse marco com
a Gleba 3; deste segue pelo eixo de um córrego que divide com a Gleba 4, através de linhas sinuosas até encontrar o marco 1-A, confrontando com Norival Rampazo; deste deflete à direita com rumo de 88º11SE na extensão de 73,80 metros até encontrar o marco 6; deste segue com
rumo de 83º04’SE na distância de 47,00 metros até o marco 7; deste com rumo de 74º16’SE na extensão de 40,90 metros até encontrar o marco 8; deste com rumo de 48º07’SE na extensão de 39,20 metros até encontrar o marco 4; deste com rumo 85º18’NE na extensão de 264,00 metros
até o marco 1, confrontando com Maria Thomazini e o caminho de servidão, encerrando uma área de 3,50 alqueires ou 8,47,00 hectares. Acesso: O acesso ao imóvel é feito diretamente, ou seja, partindo da cidade de Torrinha, pela Rodovia Estadual SP, 304, sentido Torrinha – Santa
Maria da Serra, por cerca de 5,50km até a altura do km 240+780m, lado direito de quem de Torrinha se dirige a Santa Maria da Serra, daí deflete À direita por caminho de terra batida por cerca de 200 metros, onde tem início a área. AVALIAÇÃO (50%): R$ 83.853,00 (Oitenta e três
mil, oitocentos e cinquenta e três reais) em abril de 2017, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: R.2 Estrada de Servidão; R.3 e R.4 Hipotecas em favor ao Banco Santander; Av.8 Penhora – Processo 708/08; Av.9 Penhora Exequenda; Av.10
Penhora – Processo 095.01.2008.000912-5 (171/2008); Av.11 Existência de Ação – Processo 095.01.2008.001047-4 (207/08) – Juizado Especial Cível de Brotas; DEPOSITÁRIO: AUGUSTO THOMAZINI. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão
estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
4ª Vara Cível da Vila Prudente. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) ABIGAIL APARECIDA RAPHAEL (CPF 649.359.908-30), e demais interessados, expedido nos autos da ação de Alienação Judicial de Bens – Proc. 001556327.2011.8.26.0009 – Ajuizada por HARAIDE RAPHAEL (CPF 469.337.438-53). A Dra. Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público
pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 22/11/2017 às 14:30h, e com término no dia 24/11/2017 às 14:30h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 24/11/2017 às 14:31h,
e com término no dia 15/12/2017 às 14:30h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s)
bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Um prédio e seu respectivo terreno situados na Rua Zeferino Ferraz, nº 27 (antigo nº 8), no Sítio Invernada, na Vila Ema, 26º subdistrito de Vila Prudente, medindo 7,20m de frente, distante 21,20m da esquina da Rua D. Luiza
Paiva Dias, por 23,00m da frente aos fundos, confrontando de um lado com propriedade de Américo Teixeira de Souza, de outro com propriedade de Rosa Teixeira de Souza Castro, e seu marido, Antonio Castro, e nos fundos com propriedade de Alfredo Pires. O imóvel encontra-se
devidamente matriculado no 6º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, sob nº 172.685, número de contribuinte 102.106.0013-5. Benfeitorias: Sobre o terreno existe a residência principal e uma edícula ocupando toda largura dos fundos do terreno. Residência principal: Possui
abrigo para dois autos na frente, com um pavimento, constituída de uma sala, dois dormitórios, cozinha, banheiro e área de serviço. Edícula: Construída em dois pavimentos, possui uma sala, dois dormitórios, cozinha, banheiro e área de serviço, encerrando a área construída de
172,00m². AVALIAÇÃO: R$ 338.600,49 (Trezentos e trinta e oito mil, seiscentos reais e quarenta e nove centavos), atualizado até outubro/2017, conforme tabela monetária do TJSP. ÔNUS: Dos autos, nada consta. Em pesquisa ao site da Prefeitura no dia 03.10.2017, constaram débitos
no valor de R$ 132,38. OBSERVAÇÃO: Consta nos autos, a existência de penhora no rosto dos autos referente ao processo 0601263-16.2008.8.26.0009 (009.08.601263-9) que tramita na 1ª Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente/SP. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns)
a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
3ª Vara Cível de Guaratinguetá. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) móvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) ANTONIO CARLOS MAGALHÃES TEIXEIRA LOBO (CPF 069.304.924-34), o credor CNF. ADM. CONS. NAR LTDA (Consórcio Nacional Ford). e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial – Compromisso – Proc. 0000867-27.2014.8.26.0220 – Ajuizada por JOSÉ FRANCISCO MIRANDA DE CARVALHO (CPF 740.884.408-20). O Dr. Arion Silva Guimarães, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca
de Guaratinguetá/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 21/11/2017 às 14:00h, e com término no dia 23/11/2017 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou
superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 23/11/2017 às 14:01h, e com término no dia 13/12/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do
valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Um veículo marca FORD, tipo camionete, modelo Ranger XLT CD4, 4x4, 3.2, 6 marchas, de cor preta, placas
FQU2983, Cunha, Cabine Dupla, câmbio automático, ano fabricação 2014, modelo 2015, Chassis BAFAR23L5F3260899, diesel, em bom estado de funcionamento e conservação. AVALIAÇÃO: R$ 108.000,00 (Cento e oito mil reais) em julho de 2017, que será atualizado até a data do
leilão. ÔNUS: Dos Autos, consta a menção do veículo estar alienado a CNF. ADM. CONS. NAR LTDA (Consórcio Nacional Ford). DEPOSITÁRIO: ANTONIO CARLOS MAGALHÃES TEIXEIRA LOBO. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão
estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
1ª Vara Cível de Birigui. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) SIDNEY PEREIRA (CPF 099.792.968-52), EDNA APARECIDA DE BRITO PEREIRA (CPF 104.182.438-67), os terceiros interessados LIDIANE SILVA E SILVA, ROSELENE
DA SILVA P BINI, ROSANGELA DOS SANTOS PEREIRA, SALETE CELESTINA DA SILVA, TAIS DA SILVA DOS SANTOS, THIAGO RODRIGO MARTINS GANDOLFI, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial – Hipoteca – Proc. 1001562-68.2015.8.26.0077
– Ajuizada por ANTÔNIO DAGNESI (CPF 162.409.870-34). O Dr. Fábio Renato Mazzo Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Birigui/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do
TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª
Praça com início no dia 21/11/2017 às 14:00h, e com término no dia 23/11/2017 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 23/11/2017 às 14:01h, e com término no dia 13/12/2017 às
14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO
DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula 31.972 do Cartório de Registro de Imóveis de Birigui/SP: Uma área de terras, constituídas pelo lote nº 05 e parte do lote nº 06, da quadra F, situado com frente para o lado ímpar da Avenida Euclides Miragaia, distante 20,40m da esquina com a
Rua Liberdade, no loteamento denominado Jardim Sumaré anexo a esta cidade, Distrito, Município e Comarca de Birigui, Estado de São Paulo, com a de 812,00m², medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada Avenida mede 20,00m, do lado direito de quem da
Avenida olha para o imóvel, mede 55,00m, confrontando com o lote nº 4, dai vira a direita onde mede 9,60m, confrontando com parte do lote nº 3, daí vira a esquerda, onde mede 30,00m, confrontando com os lotes 01, 02 e 03, e finalmente nos fundos mede 10,40m, confrontando com
área de José Sérgio de Almeida Dona. Sobre o imóvel existe um prédio edificado com 416,73m². Contribuinte 02-02-053-004. Localização: Avenida Euclides Miragaia, 951, Jardim Sumaré, Birigui/SP. AVALIAÇÃO: R$ 908.234,89 (Novecentos e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais
e oitenta e nove centavos) em junho de 2016, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: R.13 Hipoteca em favor de Antonio Dagnesi; Av.14 Penhora – Processo 0011607-21.2015.5.15.0073 – Vara do Trabalho de Birigui/SP; Av.15 Indisponibilidade
do imóvel. DEPOSITÁRIO: Sydnei Pereira. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
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Associação dos Amigos do Vila Verde
CNPJ 51.436.152/0001-72
Estrada da Boa Vista, s/n° - ltapevi - SP - CEP 06670-330
Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária 07 de Dezembro de 2017
De conformidade com o Estatuto Social (Artigo 11º e seu parágrafo segundo), convocamos os proprietários e moradores do
Loteamento Transurb, (ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO VILA
VERDE), a participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no Salão de Festas da Associação, no próximo dia 07 de Dezembro de 2017, às 19:30 horas em primeira chamada e se necessário, será convocada em segunda chamada, trinta minutos
após (20:00 horas), para deliberarem sobre os seguintes assuntos:
1. Apresentação das despesas ordinárias e investimentos do
ano fiscal de novembro/16 a outubro/17; 2. Apresentação do
relatório da auditoria e parecer do Conselho Fiscal; 3. Apresentação do orçamento para o novo ano fiscal; 4. Aprovação
de novos investimentos; 5. Eleição de Conselheiros efetivos
e suplentes para o Conselho Diretor, em substituição aos
que estão terminando seu mandato, sendo eleitos primeiramente os titulares e depois os suplentes e eleição de membros titulares e suplentes para o Conselho Fiscal com mandato de 05/03/18 à 04/03/20; 6. Assuntos Gerais. Somente
Proprietários em Pleno Gozo de Seus Direitos (Artigo 8º e 11º)
Terão Direito a Voto na Assembléia. Artigo 12º - Parágrafo 5º
- O associado poderá se fazer representar nas Assembleias Gerais por procurador, o que terá obrigatoriamente a qualidade
de associado, devendo o instrumento de procuração ser específico e à Assembleia Geral a que se referir. Cada mandatário
poderá representar, no máximo, 03 (três) associados. A participação de todos garantirá maior legitimidade das decisões
tomadas. Atenciosamente, Itapevi, 13 de novembro de 2017.
André Luis Borges de Oliveira - Presidente do Conselho Diretor.

Avis Budget Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 11.455.816/0001-26 - NIRE 35.3.00413211
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data/hora/local: 30/10/2017, às 10h00, na Rua Tito, 66, São Paulo/
SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente - Charbel Sabat; Secretária - Carina Fernanda Oz Bonaldi. Convocação:
Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. Deliberações: “(Aprovadas, por unanimidade” a) a celebração do
Contrato de Crédito, que estabelecerá a abertura de crédito no
valor principal total de até R$ 55.000.000,00 incluindo o pagamento de eventuais comissões e custos a serem negociados entre as
partes; (i) a outorga, pela Companhia, aos Agricole Corporate and
Investment Bank e/ou Banco Crédit Agricole Brasil S.A. “BCAB”, das
seguintes garantias reais, em garantia às obrigações assumidas
pela Companhia no âmbito do Contrato de Crédito e documentos
relacionados a alienação fiduciária dos veículos detidos pela Companhia que contemplem determinadas características a serem definidas no Contrato de Crédito (“Alienação Fiduciária de Veículos”
e “Veículos Elegíveis”, respectivamente), por meio da celebração
do “Instrumento Particular de Alienação ,fiduciária, de ,Veículos em
,Garantia”, entre a Companhia, os CA-CIB e/ou BU13 Pentágono
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente de Garantias”), na qualidade de agente de garantias (“Contrato de Alienação Fiduciária de Veículos”); (ii) autorizar a Diretoria da Companhia para: (a) negociar todos os termos e condições que venham
a ser aplicáveis à outorga das Garantias pela Companhia no âmbito
do Contrato de Crédito e documentos relacionados; e (b) praticar
todos os atos e assinar todos e quaisquer documentos necessários
à celebração do Contrato de Crédito e das Garantias, incluindo, mas
não se limitando, ao Contrato de Alienação Fiduciária de Veículos,
contratos relacionados a contratação de prestadores de serviço necessários para efetivação do referido Contrato e quaisquer Cédulas
de Crédito a serem emitidas pela Companhia no âmbito do Contrato de Crédito, incluindo eventuais aditamentos a tais documentos.
Sumário: a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos
termos do artigo 130 da Lei das S.A.. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata que que, depois de lida, foi aprovada
por todos os acionistas. Mesa: Charbel Sabat (Presidente) e Carina
Fernanda Oz Bonaldi (Secretária). Acionistas presentes: ACE Administração e Participação Ltda. (P.p. Charbel Sabat) e Avis Budget
Car Rental, LLC (P.p. Mauro Koiffman). JUCESP nº 508.225/17-6
em 09/11/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
1º Ofício Cível do Forum Regional II - Santo Amaro- SP.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0069481-30.2012.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da
Lei, etc.Faz saber a Jorge Luiz Rodrigues CPF 038.584.79802, que Conjunto Habitacional Parque Residencial Palmares
ajuizou ação sumária para cobrança de R$ 95.258,51
(set/12), referente a débitos condominiais do apto 11, bloco
B-18, integrante do conjunto autor, devidamente corrigidos e
acrescidas das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios. Estando o réu em lugar incerto, expede-se
edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra,
contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, sendo
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei.
[16,17]

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 000042443.2017.8.26.0003 - Prazo de 20 dias. O MM. Juiz de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de
São Paulo, Dr. Fábio Fresca, na forma da Lei, etc. Faz saber a
Carlos Alves Cumaru (CPF: 339.264.094-87) que Comercial
e Serviços JVB Ltda. lhe ajuizou uma Ação de Cobrança
em fase de Cumprimento de Sentença a fim de compelir o
executado a cumprir a r. sentença que o condenou a pagar a
quantia de R$ 9.894,56 (Nov/15). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida sua intimação por edital, para que em
15 dias úteis, após o prazo supra, pague o débito atualizado,
acrescido de custas. Não pagando, acrescentará multa e honorários (10% cada). Pagando parcelado, a multa e honorários
incidirão sobre o restante; não pagando, expedirá mandado
de penhora e avaliação, seguindo de expropriação. Decorrido
os prazos supra, inicia-se o prazo de 15 dias, para impugnar,
livre de penhora ou nova intimação. Não sendo localizado o
executado e decorrido o prazo deste, será nomeado curador
especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.
14 e 15/11

Edital de Citação - Prazo 20 dias, Proc. nº 001468574.2008.8.26.0020 A Dra. Sabrina Salvadori Sandy Severino,
Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional Nossa
Senhora do Ó - Comarca da Capital/SP, na forma da Lei.
Faz saber a Maria Isabel Garcia (CPF: 051.305.898-23) e
Rainha do Castelo Empreendimento Imobiliário Ltda., na
pessoa do seu representante legal, que Afonso Maria Luiz
Rodrigues Pavão ajuizou uma Ação de Indenização c.c Danos Morais objetivando receber a quantia de R$ 128.639,36
(a atualizar), relativoàvenda do lote nº O-9-H, do loteamento
Porto do Sol, Município de Mairinqui/SP, com área e 2.100m²,
I.C nº 01.07.127.0923.001/002 e matricula nº 4.762 do CRI
da Comarca de São Roque/SP, imóvel esse com dívidas
condominiais, conforme autos nº 583.04.2002.041373-9, da 1ª
Vara Cível do Foro Regional da Lapa – Comarca da Capital/
SP, omitidas pelos réus no ato da venda do mesmo, acarretando posteriormente a ineficácia da venda e o cancelamento
da escritura pública de venda e compra e cessão de direitos,
lavrada em 06/05/2006, ocasião em que ocorreram diversos
prejuízos ao autor.Encontrando-se os réus em lugar ignorado,
expede-se o presente edital, para que, no prazo de 15 dias,
após o prazo, apresente resposta sob as penas da lei. Ficando advertida que, em caso de revelia será nomeado curador.
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.
14 e 15/11
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São Paulo, 15 e 16 de novembro de 2017

1ª Vara Cível de Tatuí. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) TRANSBLOCO TATUÍ COMÉRCIO LTDA – EPP (CNPJ 07.935.048/0001-30), ARNALDO GOMES DE SOUZA (CPF 020.965.328-09), GABRIELI CRISTINA BERTOLUCCI
DE SOUSA (CPF 356.905.108-07), e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial – Contratos Bancários – Proc. 1003814-52.2015.8.26.0624 – Ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ 60.701.190/0001-04). O Dr. Rubens Petersen Neto, Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tatuí/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 22/11/2017 às 14:00h, e com término no dia 24/11/2017 às 14:00h, entregando-o
a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 24/11/2017 às 14:01h, e com término no dia 15/12/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo
aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Imóvel objeto da matrícula 54.245 do Cartório de Registro de Imóveis de Tatuí/
SP: Urna gleba de terras situada neste município de Tatuí, com a seguinte descrição: inicia-se em um ponto localizado junto a Rua Santa Clara, com a divisa de Mário Luiz Ribeiro Goncalves, e segue em frente por uma distancia de 14,40m com rumo de 69’32”NE, deflete a direita por
urna distância de 12,26m e rumo de 25’14”SE, fazendo divisa com a SABESP; deflete a esquerda e segue por urna distância de 46,66m com rumo de 69’32’’NE, fazendo divisa com a SABESP; segue com o mesmo rumo por urna distancia de 14,00m, fazendo divisa com o final da rua
10 de maio, de flete a esquerda e segue em curvilíneo por 6,43m, fazendo divisa com a Rua 10 de Maio, deflete a direita por uma distância de 8,61m e rumo de 66’58”NE, fazendo divisa com a Rua Dr. José Celso Nogueira; deflete a direita por urna distancia de 25,67m e rumo de 24’40”SE
fazendo divisa com Getúlio de Almeida Vieira; deflete a esquerda, no rumo de 66’27”NE, fazendo divisa em 9,80m com Getúlio de Almeida Vieira, 11,79m com Manoel Ipólito, 11,58m com Celso Ribeiro de Araújo, 15,25m com Lázaro de Fátima Rodrigues de Barros, 12,00m com
Florentino Mota Rodrigues, 5,00m com Raul Alves Domingues, 4,80m com Manoel Domingues; deflete à direita por uma distancia de 258,61m com rumo de 25’22”, fazendo divisa com o espólio de Hélvio Minghini; deflete a direita por urna distancia de 30,12m, com rumo de 20’23”SW,
seguindo em frente por urna distancia de 127,13rn e rumo de 45’18’SW, fazendo divisa em toda esta extensão, com Márcia Guedes Barbosa Carneiro; deflete a direita por urna distância de·40,27m e rumo de 79’04”SW, fazendo divisa com Hugo Galvão; deflete a direita fazendo divisa
com Maria de Lourdes Fragnaní Mancíni e outras, nos seguintes rumos e medidas: 01’11’’NE, na distancia de 8,06m rumo de 22’19’’’NW, na distancia de 62,26m, rumo de 16’ 11”NW, na distancia de 66,36m, rumo de 15’ 16”NW, na distancia de 105,85m, rumo de 56’09”NW, na distancia de 13,12m, rumo de 27’O5”NW, na distancia de 89,80m; segue em frente, no rumo de 27’05’’NW, na distancia de 12,30m, fazendo divisa com a Rua Santa Clara, encerrando o perímetro, perfazendo a área de 50.617,07m2 ou 2,0916 alqueires. Localização: A entrada principal do
imóvel avaliando se encontra com frente para Rua 10 de Maio, nº 380, sendo que também há acesso pelas Ruas Santa Clara e Osvaldo Avallone (onde há uma servidão de passagem). Benfeitorias: Durante a vistoria ao imóvel avaliando, foi constatada algumas benfeitorias, sendo as
mesmas: coberturas destinadas a área fabril, fornos abóboda, forno vagão, prédio administrativo, banheiros, cabine primária, gerador, banheiros para funcionários, guarira e casa de colonos, sendo suas descrições, características e ilustrações apresentadas na sequência deste trabalho.
Galpão 1 - Trata-se de uma edificação de classe “Industrial”, do grupo “Galpão” e padrão “Simples”, com idade aparente de cinco (5) anos e estado de conservação classificado tecnicamente como “Regular”. A construção é composta por uma cobertura em telhas de aço galvanizado
sobre estrutura metálicas, fundação em alvenaria, piso cimentado, também há um forno do tipo vagão, feito em estrutura metálica, totalizando uma área de 1.734,64m²; Galpão 2 - No galpão 2 estão localizadas uma antiga áreas de fornos e uma área de carregamento, ambas atualmente desativadas, uma área de descarga de material e uma cobertura antiga. A antiga área de fornos trata-se de uma edificação de classe “Especial”, do grupo “Cobertura” e padrão “Superior”, com idade aparente de quinze (15) anos e estado de conservação classificado tecnicamente como
“necessitando de reparos simples a importantes”. O antigo pátrio de carregamento trata-se de uma edificação de classe “Especial”, do grupo “Cobertura” e padrão “Superior”, com idade aparente de quinze (15) anos e estado de conservação classificado tecnicamente como “necessitando
de reparos simples”. A área de descarga trata-se de uma edificação de classe “Especial”, do grupo “Cobertura” e padrão “Superior”, com idade aparente de quinze (15) anos e estado de conservação classificado tecnicamente como “necessitando de reparos simples”. A cobertura trata-se
de uma edificação de classe “Especial”, do grupo “Cobertura” e padrão “Simples”, com idade aparente de quinze (15) anos e estado de conservação classificado tecnicamente como “necessitando de reparos importantes”. As construções são compostas por pilares em concreto e metálico
e cobertura em telhas de aço galvanizado apoiada em estrutura meália, totalizando uma área de 4.243,46m². Galpão 3 – No galpão 3 estão localizadas as áreas de fabricação dos blocos cerâmicos, uma área de circulação e uma área de estufa ou secagem de material. A área de fabricação
e circulação trata-se de uma edificação de classe “Especial”, do grupo “Cobertura” e padrão “Superior”, com idade aparente de quinze (15) anos e estado de conservação classificado tecnicamente como “necessitando de reparos simples”. A área de estufa trata-se de uma edificação de
classe “Industrial”, do grupo “Galpão” e padrão “Econômico”, com idade aparente de quinze (15) anos e estado de conservação classificado tecnicamente como “necessitando de reparos simples a importantes”. A construção é composta por pilares metálicos e cobertura em telhas de aço
galvanizado apoiada em estrutura meália, na parte da estuva há paredes em alvenaria e laje, piso cimentado, totalizando uma área de 3.978,93m². Galpão 4 – Trata-se de uma edificação de classe “Industrial”, do grupo “Galpão” e padrão “Simples”, com idade aparente de quinze (15) anos
e estado de conservação classificado tecnicamente como “entre regular e necessitando de reparos simples”. A construção é composta por cobertura em telhas de aço galvanizado apoiada em estrutura meália, oito fornos do tipo aboboda com 11m de diâmetro cada, feitos em alvenaria
com suportes em ferro e fundação também em alvenaria, totalizando uma área de 4.930,13m². Galpão 5 – Trata-se de uma edificação de classe “Especial”, do grupo “Cobertura” e padrão “Médio”, com idade aparente de quinze (15) anos e estado de conservação classificado tecnicamente como “necessidades de reparos simples”. A construção é composta por pilares metálicos e cobertura em telhas de aço galvanizado apoiada em estrutura meália, totalizando uma área de 2.595,71m², onde está localizada a área de carregamento e barracão de cavacos. Galpão 6 – Tratase de uma edificação de classe “Especial”, do grupo “Cobertura” e padrão “Superior”, com idade aparente de quinze (15) anos e estado de conservação classificado tecnicamente como “entre regular e necessidade de reparos simples”. A construção é composta por pilares metálicos e
cobertura em telhas de aço galvanizado apoiada em estrutura meália, totalizando uma área de 699,67m², onde está localizada a área de estoque de barro. Prédio Administrativo - Trata de uma edificação de classe “Comercial”, do grupo “Escritório” e padrão “Simples”, com idade aparente de quinze (15) anos e estado de conservação classificado tecnicamente como “Regular” no pavimento superior e “entre regular e necessitando de reparos simples” no pavimento inferior. A parte inferior composta por almoxarifado, escritório e banheiros, e a parte superior por
escritório, sala de gerencia, sala de reunião, copa, banheiros, deposito e garagem, totalizando uma área de 295,92m². Gerador - Trata-se de uma edificação de classe “Serviço”, do grupo “Escritório” e padrão “Econômico”, com idade aparente de quinze (15) anos e estado de conservação
classificado tecnicamente como “necessitando de reparos simples”. A construção é composta por paredes de alvenaria sem revestimento, piso cimentado, cobertura em telhas de aço galvanizado apoiada sobre estrutura meália, totalizando uma área de 13,85m². Banheiros - Trata-se de
uma edificação de classe “Serviço”, do grupo “Escritório” e padrão “Econômico”, com idade aparente de quinze (15) anos e estado de conservação classificado tecnicamente como “necessitando de reparos simples”. A construção é composta por paredes de alvenaria revestidas com reboco e pintura, sendo parte coberta por azulejo, piso cerâmico, laje, cobertura em telhas de fibrocimento apoiada sobre estrutura meália e esquadrias de ferro, totalizando uma área de 36,75m². Cabine Primária - Trata-se de uma edificação de classe “Serviço”, do grupo “Escritório” e
padrão “Econômico”, com idade aparente de quinze (15) anos e estado de conservação classificado tecnicamente como “entre regular e necessitando de reparos simples”. A construção é composta por paredes de alvenaria revestidas com reboco e pintura, piso cimentado, laje, esquadrias
de ferro, totalizando uma área de 16,44m². Guarita - Trata-se de uma edificação de classe “Serviço”, do grupo “Escritório” e padrão “Econômico”, com idade aparente de quinze (15) anos e estado de conservação classificado tecnicamente como “entre regular e necessitando de reparos
simples”. A construção é composta por paredes de alvenaria revestidas com chapisco e pintura, piso cimentado, cobertura em telhas de fibrocimento apoiadas sobre estrutura de madeira, esquadrias de ferro, totalizando uma área de 14,30m². Casa Colonos - Trata-se de uma edificação
de classe “Residencial”, do grupo “Casa” e padrão “Econômico”, com idade aparente de quinze (15) anos e estado de conservação classificado tecnicamente como “necessitando de reparos simples a importantes” e “necessitando de reparos importantes a edificação sem valor”. No local
existem 14 casas de colonos, sendo geminadas, composta por sala/Cozinha, Dormitório, banheiro e varanda. A construção é composta por paredes de alvenaria revestidas com reboco e pintura, piso cerâmico, cobertura em telhas de fibrocimento apoiadas sobre estrutura de madeira,
esquadrias de ferro e madeira, totalizando uma área de 771,28 m². AVALIAÇÃO: R$ 18.140.000,00 (Dezoito milhões, cento e quarenta mil reais) em março de 2017, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: R.8 2ª Vara do Serviço de Anexo
Fiscal – Processo 1722/95; Av.12 e Av.13 Penhora – Processo 1003814-52.2015.8.26.0624 – 1ª Vara Cível de Tatuí/SP. DEPOSITÁRIO: Executados. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
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1ª Vara Cível do Foro Central. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) ELETRÔNICA DEGANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ 62.881.610/0001-07)., CARLOS DEGANI (CPF 045.431.998-39)., WAGNER DE CAMPOS (CPF
006.876.138-41)., RICARDO TÚLIO DEGANI (CPF 521.495.108-63)., bem como dos coproprietários - BARTIRA REGINA DEGANI (CPF 154.187.088-30), ALTAMIR CAMPOS (CPF 676.869.828-15)., e, ALBA MARIA FRANÇA CAMPOS, e seus cônjuges se casados forem e demais
interessados, expedido nos autos da Ação EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – Proc. nº 0735577-97.1997.8.26.0100 (583.00.1997.735577) – movida por AFZAGATTI IMÓVEIS LTDA. A Dra. DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível
do Fórum Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 29/11/2017 às 14:00h, e com término no dia 01/12/2017 às 14:00h, entregando-o a quem
mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 01/12/2017 às 14:01h, e com término no dia 20/12/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito
lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): UM PRÉDIO INDUSTRIAL, situado entre as Avenidas Osaka, nº 84 e New Jersey, 149, Centro
Industrial Arujá, na comarca de Arujá-SP, que assim se descreve: lote de terreno sob nº 5, da quadra K, do loteamento denominado Centro Industrial Arujá, no Bairro do Portão ou Fontes, zona urbana do município de Arujá desta Comarca de Santa Isabel, de formato irregular, medindo
50,00 metros de frente, por 106,11 metros do lado direito, 148,81 metros do lado esquerdo e 65,75 metros nos fundos, confrontando na frente com a Avenida Dois, atualmente Avenida Osaka, à direita com o lote nº6 da mesma quadra, à esquerda com os lotes nº4 e 7, da mesma quadra
e nos fundos com a Avenida Três, atualmente denominada Avenida New Jersey, encerrando a área total de 6.373,00m². Contribuinte nº SO.21.07.05.05.000, objeto da matricula nº 5.598 do 1º CRI de Santa Isabel. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 3.901.678,06 (Três milhões, novecentos e um
mil, seiscentos e setenta e oito reais e seis centavos), outubro/2017. ÔNUS: Consta da referida matricula conforme R.10 de 19.03.1996 – HIPOTECA EM FAVOR DO EXEQUENTE; e conforme; Av.12 Penhora Exequenda. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em)
levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.leiloesgold.com.br.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016725-67.2016.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a José Manoel Saburido Quelle (CPF. 083.626.798-24), que Banco Santander (Brasil) S/A lhe
ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 103.501,41 (novembro de 2016),
referente ao Crédito Sob Controle I - Com Proteção de Operação n° 0204000085430322254. 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, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será o
presente, afixado e publicado.
15 e 17/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 0034828-57.2016.8.26.0100)

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1012972-23.2016.8.26.0002. Classe: Assunto: Despejo Por Falta de
Pagamento Cumulado Com Cobrança - DIREITO CIVIL. Requerente: Casa Grande-controle de Preagas S/c Ltda.
Requerido: Max In Time Sport - Serviços e Comércio de Artigos Esportivos Ltda Me e outros. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012972-23.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Civel, do
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Sousa Das Graças, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a Max In Time Sport Serviços e Comércio de Artigos Esportivos Ltda - ME (CNPJ. 14.483.806/0001-92), Ewerton
Silva de Oliveira (CPF. 345.338.288-92) e Peter Alemany Schwerkert (CPF. 083.849.258-44), que Casa Grande Controle de Pragas S/C Ltda lhes ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de
R$ 137.547,39 (maio de 2016), referente ao Contrato de Locação do Imóvel localizado na Rua Mário Enzio Pasqualucci,
nº 287 - Chácara Santo Antônio, Capital/SP. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros
os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados revéis, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de outubro de 2017.
14 e 15/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 0025590-80.2017.8.26.0002). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª
Vara Civel, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Prataviera, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) HWU CHEN LIANG YU, chinesa, (RG 4158262) que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA ALBERT EINSTEIN,
lhe ajuizou uma ação de Cumprimento de Sentença, objetivando o recebimento da quantia de R$ 168.744,12, atualizado até
(agosto/2017) conf. fls. 01/03 dos autos, representado pela nota fiscal de serviço nº 02546235, emitida no valor de R$ 72.417,50, da
qual restou um débito remanescente no valor de R$ 66.41750, não pago, referente aos serviços médicos hospitalares prestados.
Encontrando-se a ré 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 168.744,12, 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 (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 leiƇ
14 e 15/11

JORNAL
‘ O DIA ”

15 e 17 / 1 / 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 13/
11/2017, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1C058 - CONTRATO: 802440074054-1 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 0244 - CASA VERDE

JORNAL
“ O DIA ’ 14 e 15 / 1 / 2017

ENDERECO DO IMÓVEL:RUA JOSE ALVES DE ALMEIDA, Nº 130, APARTAMENTO
Nº 121, 12º PAVIMENTO-TIPO DA TORRE 4, EDIFICIO MATISSE, RESIDENCIAL
BELAS ARTES, JARDIM CELESTE, 13º SUBDISTRITO BUTANTA, SAO PAULO/SP.
CABENDO-LHE O DIREITO A 01 (UMA) VAGA DESCOBERTA PARA GUARDA DE
UM AUTOMOVEL DE PASSEIO EM LUGARES INDIVIDUAIS E DE USO
INDETERMINADO, COM UTILIZAÇAO DE MANOBRISTA/GARAGISTA.
TANIA CRISTINA CORREIA, BRASILEIRO(A), AUTONOMA, CPF: 12959728831, CI:
19.529.303-4 SSP/SP DIVORCIADO(A) e cônjuge, se casado(a) estiver.
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
13 - 14 - 15/11/2017

17ª Vara Cível do Foro da Capital/SP. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 013997866.2012.8.26.0100. A Dra. Luciana Biagio Laquimia, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível da Capital/SP, Faz
Saber a DIVA MARIA DO NASCIMENTO GAMA ALBUQUERQUE que BANCO INDUSTRIAL E
COMERCIAL S/A atual razão social CCB BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL)
MÚLTIPLO S/A lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, contra REAL SOCIEDADE
PORTUGUESA DE SANTA MARIA, JOSÉ EDUARDO N. GAMA ALBUQUERQUE, DIVA MARIA DO
NASCIMENTO GAMA ALBUQUERQUE e NIREIDE DO NASCIMENTO GAMA ALBUQUERQUE,
objetivando a quantia de R$ 3.095.693,37, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 1129621-3, emitida em
01.02.2011, no valor de R$ 2.810.000,00, com vencimento final em 16.05.2016. Estando a executada em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente, afixado
e publicado. São Paulo, 14/11/2017.
15 e 17/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1052166-95.2014.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andréa Galhardo
Palma, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DIAGMED CENTRO MÉDICO LTDA, CNPJ 03.897.116/000163, Avenida José Mariano Dos Passos, 1580, CENTRO, CEP 26130-570, Belford Roxo - RJ, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de CCB BRASIL - CHINA CONSTRUCTION
BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO, tendo por objeto a cobrança da importância de R$ 514.515,70 (atualizada
até 03/06/2014). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para, no prazo de 03 (três) dias úteis, a fluir após o prazo do presente edital, pagar a dívida no valor
de R$ 514.515,70, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários
advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito,
conforme pedido inicial. Caso o(a) executado(a) efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários
advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC). No prazo para embargos, de 15 dias após
o prazo do presente edital, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta
por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá o(a) executado(a)
valerse do disposto no art. 916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos
termos do art. 916, § 4º, do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará o disposto no art.
916, § 5º, do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º,
do CPC). 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 12 de setembro de
2017.
15 e 17/11
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3ª Vara Cível de Santo Amaro. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) CARLOS TARANTINO (CPF 877.673.338-68) e, s/m e coproprietária JAMARA AMADIO TARANTINO e demais interessados, expedido nos autos da ação Monitória
– Proc. 0119559-04.2007.8.26.0002 – Ajuizada por WALTER DESIDÉRIO (CPF 029.372.208-00). O Dr. Claudio Salvetti D’Angelo, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC,
regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a
público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 22/11/2017 às 14:00h, e com término no dia 24/11/2017 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 24/11/2017 às
14:01h, e com término no dia 15/12/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009)
do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Imóvel sob matrícula 101.077 do 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo: Apartamento nº 82, tipo B, localizado no 8º andar ou 9º pavimento do Edifício Barão de Ladário, situado na Rua Xavier
Gouveia, nº 293, esquina com a Rua República do Iraque, bairro da Tradição, Rincão ou Buraco do Peixe, Vila Independência, no 30º subdistrito – Ibirapuera, contendo a área privativa de 65,30m², que acrescida de 41,6538m², correspondente a área comum, totaliza a área construída
de 106,9538m², a essa área correspondente a fração ideal de terreno e demais coisas de uso e destinação comuns do edifício de 1,19786% e a área de 35,9358m² do terreno. Benfeitorias: dois dormitórios, banheiro social, sala para dois ambientes, escritório, área de serviço e depósito.
Contribuinte 086.188.0070-8. AVALIAÇÃO: R$ 407.000,00 (Quatrocentos e sete mil reais) em set/2013, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: R.2 Penhora – 583.02.2005.038.838-8 – 5ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro; Av.3
Penhora Exequenda; Av.4 Penhora – 1001160-81.2016.8.26.0002 – 12ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro. EM pesquisa ao site da Prefeitura, no dia 11.10.2017, constaram débitos no valor de R$ 26,09 (Exercício atual); Dívida Ativa – R$ 7.775,08. DEPOSITÁRIO: Carlos
Tarantino. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
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29ª Vara Cível do Foro Central. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) TAVARES INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 62.545.140/0001-00), ALVARO TAVARES DOS SANTOS (CPF 114.958.128-04), LUIZ
ANTONIO ROCHA DOS SANTOS (CPF 010.549.418-66), LYLIAN MERLO ROCHA DOS SANTOS (CPF 219.586.358-71), e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Proc. 0171417-95.2012.8.26.0100
– Ajuizada por BANCO SANTANDER BRASIL S.A (CNPJ 90.400.888/0001-42). A Dra. Valéria Longobardi, Juíza de Direito da 29ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov.
CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e
arrematação na 1ª Praça com início no dia 21/11/2017 às 14:00h, e com término no dia 23/11/2017 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 23/11/2017 às 14:01h, e com término no dia
13/12/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s).
RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Um Imóvel comercial tipo Galpão, atualmente situado na Rua Doutor Virgílio do Nascimento, 526, Brás, SÃO PAULO, SP, terreno de forma retangular, situado anteriormente na Ruas dos Oleiros, lote nº 12, da quadra nº 14, no 25º Subdistrito
Pari, medindo 6,00m de frente, por 40,00m da frente aos fundos e com superfície de 240,00m2, dividindo de ambos os lados e fundos com Amélia Lacaze Maia e seus sucessores, lote esse limitado pelas ruas dos Oliveiros, dos Coqueiros, do Trabalho e com um valo, sendo que o ponto
mais próximo da esquina da Rua dos Oleiros com a Rua dos Coqueiros está situado à 46,00m desta esquina, medido sobre o alinhamento da Rua dos Oleiros.. Contribuinte nº 017.046.0042-1. Matricula nº 82.770 do 5º CRI-SP. BENFEITORIAS: Referido imóvel comercial é composto
por sala de escritório e uma área descoberta nos fundos, contem uma área construída aproximadamente 228,00m². AVALIAÇÃO: R$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais) em setembro de 2017, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Consta na Av.1 desta matrícula que a
Rua dos Oleiros é atualmente denominada Doutor Virgílio do Nascimento. Consta na Av.2 desta matrícula que sobre o terreno objeto desta matrícula foi edificada uma casa que recebeu os nºs 526 e 526 fundos da Rua Doutor Virgílio do Nascimento, com 130,00m2 de área construída.
Consta na Av.3 desta matrícula que o imóvel objeto desta matrícula, confronta pelo lado direito com o prédio nºs 516, 518 e 520, pelo lado esquerdo com o prédio nºs 528 e 528 fundos, ambos lançados pela Rua Doutor Virgílio do Nascimento e aos fundos com o prédio nºs 537 e 541,
lançado na Rua Coronel Emídio Piedade. Consta na Av.08 Penhora – processo 0160009-44-2011.8.26.0100 – 4ª Vara Cível do Foro Central da Capital; Consta na Av.09 Penhora Exequenda; e Consta na Av.10 desta matrícula a penhora em favor de Banco Bradesco S/A, nos autos da
ação Execução, em trâmite pela 24º Vara Cível da Capital, processo nº 0203270-59.2011.8.26.0100. DEPOSITÁRIO: LUIZ ANTONIO ROCHA DOS SANTOS e LYLIAN MERLO ROCHA DOS SANTOS. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão
estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

7ª Vara Cível de Sorocaba. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DISDUC LTDA (CNPJ 46.822.417/0001-30), LUIZ FRANCISCO ROLDÃO SANCHES (CPF 122.739.798-43), IVONE
ALCOLÉA SANCHES (CPF 292.560.578-83), o credor hipotecário BANCO DO BRASIL S/A, e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial – Contratos Bancários – Proc. 1010513-28.2015.8.26.0602 – Ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A
(CNPJ 49.865.363/0001-89). O Dr. José Elias Themer, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 21/11/2017 às 14:00h,
e com término no dia 23/11/2017 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 23/11/2017 às 14:01h, e com término no dia 13/12/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião
em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula 8.168
do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba/SP: um terreno com a área de 144.088,00 metros quadrados, sito no bairro do Passa Três, no lugar denominado “Itapecerica”, no distrito de Brigadeiro Tobias, iniciando na estrada do bairro, junto à divisa de Francisco Martins, segue
com este 276,00 metros, aí quebra à esquerda e segue 596,00 metros, com Benedito Fernandes Correia, aí faz pequena quebra à esquerda e segue 35,00 metros, aí quebra novamente à esquerda e segue 343,00 metros, confrontando com Arnaldo Casartelli, sendo que nessa linha a divisa
atravessa a estrada; aí quebra à direita e segue 233,00 metros com o mesmo Arnaldo Casartelli; aí quebra à esquerda e segue 372,00 metros, com herdeiros de Isaías, quebra novamente à esquerda e segue 202,00 metros, com herdeiros de Isaías, quebra à esquerda 61,00 metros, cim J.G.
Requena, aí quebra à esquerda 44,60 metros e depois à direita 218,00 metros e depois quebra à direita e segue por uma barroca seca, atravessa o córrego e sai na estrada confrontando com Guilherme Cossermelli, aí atravessa a estrada até dar na divisa de Francisco Martins, onde deu
o início, com todas as benfeitorias existentes. AVALIAÇÃO: R$ 14.500.000,00 (Catorze milhões e quinhentos mil reais) em dezembro de 2016, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Constam na matrícula imóvel: R.6 Hipoteca em favor do Banco do Brasil; Av.7 Existência de
Ação – Processo 1002970-08.2014.8.26.0602 – 4ª Vara Cível de Sorocaba/SP; Av.8 Arresto – Processo 0010937-91.2014.5.15.0016 – 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba; Av.9 Existência de Ação – Processo 1018083-02.2014.8.26.0602 – 7ª Vara Cível de Sorocaba/SP; Av.10 Existência de
Ação – Processo 1010543-63.2015.8.26.0602 – 7ª Vara Cível de Sorocaba/SP; Av.11 Existência de Ação – Processo 1010551-40.2015.8.26.0602 – 7ª Vara Cível de Sorocaba/SP; Av.12 e Av.17 Penhora – Processo 1010538-41.2015.8.26.0602 – 7ª Vara Cível de Sorocaba/SP; Av.13 e Av.15 Penhora – Processo 1010513-28.2015.8.26.0602 – 7ª Vara Cível de Sorocaba/SP; Av.14 Penhora – Processo 0011264-75.2014.5.15.0003 – 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba/SP; Av.16 Penhora – Processo 1031514-06.2014.8.26.0602 – 5ª Vara Cível de Sorocaba/SP; Av.18 Penhora – Processo
0011585-05.2014.8.26.0038 – Vara do Trabalho de Bragança Paulista/SP; DEPOSITÁRIO: Distribuidora de Produtos Alimentícios Disduc Ltda. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
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7ª Vara Cível do Foro Central. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) POSTO 15 LAVABEM LTDA, RUBENS APROVIAN (CNPJ 58.767.294/0001-61), LAUDELINA PEREIRA APOVIAN, e demais interessados, expedido nos autos da ação
de Execução de Título Extrajudicial – Espécies de Títulos de Crédito – Proc. 0114532-08.2005.8.26.0100 (583.00.2005.114532) – Ajuizada por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ 34.274.233/0001-02). O(A) Dr(a). Sang Duk Kim, Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível Do Foro
Central/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da
GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 21/11/2017 às 14:00h, e com término no dia 23/11/2017 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior
ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 23/11/2017 às 14:01h, e com término no dia 13/12/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de
avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula 5.385 do 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP: Um terreno à Rua Professor Luiz Oliani,
antiga Rua Aracitaba, constituído pelo lote 4 da quadra 22 do Jardim Leonor, no 13º subdistrito, Butantã, distante 56,00m do ponto (lote 2 da mesma quadra) onde começa a curva da esquina das Ruas professor Luiz Oliani e Rua F-três, onde mede 20,00m de frente, por 40,00m da
frente aos fundos de ambos os lados e 18,50m nos fundos, com a área de 765,00m² confrontando do lado direito com o lote 3, do lado esquerdo com o lote 5 e nos fundos, atualmente com o Espaço Livre Sistema de Recreio, que faz frente para a Rua Antonio Batista Pereira, antiga
Rua Dois. Localização: Rua Professor Luiz Oliani, nº 176, Jardim Guedala, subdistrito Morumbi. AVALIAÇÃO: R$ 1.425.000,00 (Um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil reais) em novembro de 2016, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel:
R.7 Arresto – Processo 583.00.2005.115310-5 – 1607/2005 – 17ª Vara Cível da Capital/SP; R.8 Arresto – Processo 583.00.2005.115313-3 – 1740/2005 – 19ª Vara Cível da Capital/SP; R.9 Arresto – Processo 583.00.2006.173453-8 – 1044/2006 – 1ª Vara Cível da Capital/SP; R.10 Arresto
– Processo 583.00.2006.150738-9 – 752/2006 – 33ª Vara Cível da Capital/SP; R.11 e Av.18 Penhora – Processo 583.00.2006.142688-7 – 1607/2005 – 19ª Vara Cível da Capital/SP; R.12 Penhora – Processo 583.00.2006.220080-1 - 9ª Vara Cível da Capital/SP; Av.13 Penhora – Processo
583.00.2005.112480-9 – 1704/2005 – 16ª Vara Cível da Capital/SP; Av.14 Penhora – Processo 05.108.831-8 – 5ª Vara Cível da Capital/SP; Av.15 Penhora – Processo 583.00.2005.112479-0 – 19ª Vara Cível da Capital/SP; Av.16 Penhora – Processo 583.00.2004.082010-4 – 9ª Vara Cível
da Capital/SP; Av.17 Penhora – Processo 583.00.2005.106000-7 – 26ª Vara Cível da Capital/SP; Av.19 Penhora – Processo 583.00.2005.115314-5 – 24ª Vara Cível da Capital/SP; Av.20 Arresto – Processo 583.00.2005.114532-1 – 7ª Vara Cível da Capital/SP; Av.21 Penhora – Processo
583.00.2006.151557-0 – 5ª Vara Cível da Capital/SP; Av.22 Penhora – Processo 583.00.2006.150737-6 – 5ª Vara Cível da Capital/SP; Av.23 Arresto – Processo 583.00.2006.150740-0 – 28ª Vara Cível da Capital/SP; Av.24 Penhora – Processo 583.00.2006.183262-6 – 18ª Vara Cível da
Capital/SP; Av.25 Penhora – Processo 583.00.2005.114532-1 – 7ª Vara Cível da Capital/SP; DEPOSITÁRIO: Executado. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
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5ª Vara Cível de Piracicaba. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) MUTTI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 69.173.268/0001-21), JULIO CESAR MUTTI (CPF 287.120.448-90) E WALDIR PEDRO MUTTI (CPF
722.658.178-72), e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Proc. 1014213-77.2015.8.26.0451– Ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ 60.701.190/0001-04). O Dr. Mauro Antonini, Juiz de Direito da 5ª
Vara Cível da Comarca de Piracicaba/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 06/02/2018 às 14:00h, e com término no dia 08/02/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais
der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 08/02/2018 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance
inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula 88.838 do 2º C.R.I de Piracicaba: Terreno com frente para a Rua Monte Castelo,
esquina com a Rua Castro Alves, situado no Bairro Verde, compreendendo os lotes 60, 61, 62, 63 e 64, do loteamento denominado Vila Verde, do Município, Comarca e 2ª Circunscrição Imobiliária de Piracicaba/SP. Terreno com frente para a Rua Monte Castelo, esquina com a Rua
Castro Alves, medindo quarenta e oito metros e cinquenta centímetros de frente para a Rua Monte Castelo, com igual medidas nos fundos; por trinta metros, da frente aos fundos, de ambos os lados – 48,50 x 30,00m, com área de 1.455,00m², confrontando do lado direito de quem da
Rua Monte Castelo olha para o imóvel, com a Rua Castro Alves; do lado esquerdo com o lote nº 65 (M-15.343); e, nos fundos, com propriedade de João de Oliveira Algodoal; com todos os Ângulos internos de 90º; localizado na quadra formada pelas Ruas Monte Castelo, Castro Alves,
propriedade de José Machado Santana e propriedade de João Oliveira Algodoal. Conforme Laudo de Avaliação: Imóvel (I) da Rua Monte Castelo, nº 274/300 – Galpão Industrial com largura aproximada de 29,5m por 39m de profundidade, medidas internas às alvenarias de perímetro na
região de tal uso propriamente dito e com a conformação de três corpos contíguos apresentando duas linhas de pilares metálicos que suportam três cursos de pontes rolantes e três coberturas em duas águas cada, com lanternim tipo ‘shed’ ao longo das cumeeiras. Pé direito sob tesoura
do telhado é de aproximadamente 11 metros. Faz parte da Obra anexa à área citada e, sob mesma cobertura, uma construção assobradada, com acesso por escada metálica a partir dessa área do Galpão e com perímetro aproximado de 4m por 19,5m que contempla área administrativa e
sanitária: salas para escritórios, arquivo, depósito, almoxarifado, copa, vestiários e sanitários. Área de terreno 1.455,00m², Área construída térrea 1.355,00m², Área construída superior 86,00m². AVALIAÇÃO: R$ 3.090.000,00 (Três milhões e noventa mil reais) em outubro de 2016, que
será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: Av.4 e Av.8 Penhora Exequenda; Av.5 e Av.9 Penhora – processo 1014122-84.2015.8.26.0451 – 5ª Vara Cível de Piracicaba; Av.6 Distribuição de Ação – Processo 1015286-84.2015.8.26.0451 – 4ª Vara Cível de
Piracicaba/SP; Av.7 Penhora – Processo 1014584-41.2015.8.26.0451 – 2ª Vara Cível de Piracicaba/SP. DEPOSITÁRIO: Waldir Pedro Mutti. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

5ª Vara Cível de Mauá. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) KEITE VALERIA GOMES DE OLIVEIRA (CPF 149.364.498-06), o terceiro interessado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, expedido nos autos da ação de Procedimento Comum
Despesas Condominiais – Proc. 4004647-42.2013.8.26.0348 – Ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO SEGURO (CNPJ 15.505.900/0001-68). O Dr. Rodrigo Soares, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Mauá/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com
fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes)
portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 21/11/2017 às 14:00h, e com término no dia 23/11/2017 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça
com início no dia 23/11/2017 às 14:01h, e com término no dia 13/12/2017 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art.
13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Direitos e obrigações relativos ao imóvel sob matrícula 55.228 do Cartório de Registro de Imóveis de Mauá/SP: Apartamento 44 do Edifício Residencial Porto Seguro, situado na
Rua Emilio Boyago, 208, perímetro urbano, localizado no quarto pavimento, possui a área construída privativa de 51,5000m², a área de uso comum de divisão não proporcional de 10,35m² (incluindo o direito de uso de uma vaga de garagem coletiva do edifício), área de uso comum de
divisão proporcional de 12,6128m², além de 34,1338m², não computáveis de Prefeitura, perfazendo a área total construída de 108,5966m², que corresponde a fração ideal no terreno de 1,542785236% e demais coisas de uso comum; tornando-se por base o alinhamento da Rua Emilio
Boyago e de quem desta olhar para o prédio, faz frente, parte para aprumada e parte para o apartamento 42, confronta do lado direito com a área condominial, do lado esquerdo, parte coma prumada e parte com o hall de circulação do andar, e nos fundos parte com o duto de ventilação
e parte com a área condominial; é composto de dois dormitórios, banheiro completo, sala de jantar, sala de estar, cozinha e área de serviço. AVALIAÇÃO: R$ 212.000,00 (Duzentos e doze mil reais) em outubro de 2016, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Consta na matrícula
do imóvel: Av.1 Alienação fiduciária – Caixa Econômica Federal; Av.2 Penhora Exequenda; Av.3 Penhora – Processo 1003979-202016.8.26.0348. DEPOSITÁRIO: KEITE VALERIA GOMES DE OLIVEIRA. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão
estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
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Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1114915-80.2016.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton
Amaral, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a INTERLAKEN TOUR OPERATOR
LTDA(CNPJ nº 04.136.097-0001/15) que Melia Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda lhe ajuizou
uma AÇÃO DE COBRANÇA, para receber a quantia de R$ 10.229,04, referente ao não pagamento das
faturas. 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. São Paulo, 02/10/17.
15 e 17/11

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1025778-90.2016.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Obrigações Requerente: Fabio Sclaffani de Pinho Requerido: Fabio Luiz Guilger Simões EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025778-90.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério Aguiar
Munhoz Soares, na forma da Lei, etc. Faz saber a FABIO LUIZ GUILGER SIMÕES (RG nº 13.795.122-X
SSP/SP e CPF/MF nº 058.165.168-50) que FABIO SCLAFFANI DE PINHO, lhe ajuizou uma ação de
OBRIGAÇÃO (PRESTAÇÃO) DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS objetivando que ao final seja
julgada totalmente procedente e que seja o Réu obrigado a promover a transferência do veículo Vectra Sedan
Elegance, ano 2005, modelo 2006, chassi 9BGAB69W06B164427, cinza, placa FGS7788, para o seu nome,
assim como a efetuar o pagamento de todos os débitos e encargos relativos ao automóvel que se encontram
em aberto, compreendendo IPVA, seguro obrigatório e multas, no prazo a ser fixado por esse D. Juízo, com
a aplicação de multa pelo eventual descumprimento da referida obrigação, bem como cominações pedidas na
inicial. Estando o réu 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,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de
novembro de 2017.
15 e 17/11
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1001329-30.2014.8.26.0005 Classe: Assunto: Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária Requerente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A Requerido: MARIA APARECIDA FREITAS DE OLIVEIRA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001329-30.2014.8.26.0005 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 MARIA APARECIDA FREITAS DE OLIVEIRA, Brasileiro, Viúva,
Aposentada, RG 138284519, CPF 089.007.898-05, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária por parte de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, alegando
em síntese: que em 11/07/2012 celebrou com a requerida Contrato de Financiamento n° 20018814264-1, a ser
pago em 48 parcelas, cada uma no valor de R$ 407,27, com a garantia de alienação fiduciária do seguinte bem:
veículo marca GM , modelo CELTA LIEF 1.0 5P, ano fab./mod. 2006, combustível GASOLINA, cor BRANCA
, chassi 9BGRZ08907G104424 , placa KIO2173 , RENAVAM 000882517660. Porém, a ré deixou de efetuar
o pagamento a partir da 15ª parcela, tendo o veículo sido apreendido em 26/08/2014, deixando de proceder a
citação da requerida. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para que no prazo de 05 dias pague a integralidade da dívida, podendo oferecer contestação no
prazo de 15, dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. 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 01 de
novembro de 2017.
15 e 17/11

Jornal O DIA SP

São Paulo, 15 e 16 de novembro de 2017
Gaia Agro Securitizadora S.A.

KL6 Empreendimentos e Participações S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF 14.876.090/0001-93 - NIRE 35.300.418.514
Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 10/10/2017
Data, Hora e Local: Aos 10/10/2017, às 14 horas, na sede da Gaia Agro Securitizadora S.A (“Companhia” ou “Emissora”),
localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 82, CEP 04544-050. Presença:
Presentes todos os membros da Diretoria da Companhia. Convocação: Dispensada a realização de convocação
considerando a presença da totalidade dos diretores eleitos da Companhia. Mesa: Sr. João Paulo dos Santos Pacífico, na
qualidade de Presidente; e a Sra. Aline Santos, na qualidade de Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre os termos e
condições da 1ª Emissão da 20ª Vigésima Série de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA da 1ª
Série da 20ª Emissão”), conforme autorizado pela AGO/E, realizada em 24/04/2017, com sua ata devidamente registrada
na JUCESP nº 284.878/17-0, em sessão de 26/06/2017. Deliberações: Foram aprovadas na íntegra, por unanimidade de
votos e sem quaisquer restrições, as seguintes deliberações: (i) Emissão dos CRA da 1ª Série da 20ª Emissão, conforme as
características abaixo descritas; e (ii) autorização para que a Diretoria da Companhia adote todos os procedimentos
necessários e assine todos os documentos referentes à Emissão e à Oferta. Características da Emissão e Da Oferta:
A emissão dos CRA será realizada em observância aos seguintes termos e condições. Os termos iniciados em letra
maiúscula e utilizados, que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído nos documentos da Emissão e
da Oferta: (i) aprovação da emissão dos CRA da 1ª Série da 20ª Emissão, a qual será realizada no ano de 2017, na Cidade
de São Paulo/SP, sendo os CRA distribuídos por meio de oferta pública, nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29/12/2003, conforme alterada, e da Instrução CVM nº 414, de 30/12/2004, conforme
alterada, (“Emissão”, “Oferta”, “Instrução CVM 400” e “Instrução CVM 414”, respectivamente). (ii) serão emitidos até
100.000 CRA da 1ª Série da 20ª Emissão, com valor nominal unitário de R$1.000,00, na data de Emissão, perfazendo o
montante total de até R$100.000.000,00, observado que o valor originalmente ofertado poderá ser aumentado em até
35%, conforme o exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional e da Opção de Lote Suplementar. (iii) Os CRA serão
lastreados nos Créditos do Agronegócio representados por Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio, nos termos
e condições para sua formalização adequada (“CDCA”), a ser emitido pela Cocal Comércio Indústria Canaã Açúcar
e Álcool Ltda., sociedade limitada empresária, com sede na Cidade de Paraguaçu Paulista/SP no Parque Industrial Doutor
Camilo Calazans de Magalhães, s/nº, São Mateus, CEP 19700-000, inscrita no CNPJ nº 44.373.108/0001-03 (“Cocal”), em
favor de Gaia Agro Assessoria Financeira Ltda., sociedade limitada inscrita no CNPJ/MF nº 18.942.352/0001-21, com
sede na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, conjunto 82, sala 2, CEP 04544-051 (“Cedente”),
o qual será imediatamente endossado à Emissora nos termos do CDCA e do “Termo de Endosso”. (iv) Data de Vencimento:
Ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado, os CRA vencerão em data a ser definida oportunamente. (v) Resgate
Antecipado: Será considerado um evento de resgate antecipado dos CRA da 1ª Série da 20ª Emissão, qualquer hipótese de
vencimento antecipado do CDCA, na forma a ser prevista nos documentos da Emissão e da Oferta. (vi) Distribuição e
Negociação: Os CRA, que compõem a 1ª Série da 20ª Emissão, serão objeto de distribuição pública, sob regime de garantia
firme de colocação, observado que a colocação dos CRA oriundos do exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional
e/ou da Opção de Lote Suplementar será conduzida sob o regime de melhores esforços, caso aplicável. A distribuição será
realizada nos termos da Instrução CVM 400 e da Instrução CVM 414, sendo destinada a investidores qualificados, assim
definidos nos termos do artigo 9-B e 9-C da Instrução CVM nº 539, de 13/11/2013, conforme alterada, com a intermediação
do Banco ABC Brasil S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco Fator S.A. e do Banco Votorantim S.A. (em conjunto com o
Coordenador Líder, “Coordenadores”). (vii) Remuneração: A remuneração que será paga aos Titulares de CRA, equivalente
a 100% da variação acumulada da Taxa DI Over, acrescida exponencialmente da sobretaxa de até 1,80% ao ano, base 252
Dias Úteis, calculada a partir da Data de Integralização, de acordo com a fórmula constante do Termo de Securitização
(“Remuneração”). (viii) Garantias: Não serão constituídas garantias especificas, reais ou pessoais, sobre os CRA, que
gozarão das garantias que integrarem os Direitos Creditórios do CDCA. Ainda, os CRA da 1ª Série da 20ª Emissão não
contarão com garantia flutuante da Emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu patrimônio, que
não componha o patrimônio separado, não será utilizado para satisfazer as obrigações decorrentes da Emissão. (xi)
Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA da 1ª Série da 20ª Emissão serão
utilizados (a) pela Emissora para: (i) pagamento do Valor de Cessão, por conta e ordem da Cedente, diretamente à
Devedora em virtude da emissão do CDCA, conforme estabelecido no Contrato de Cessão de Créditos; (ii) pagamento das
Despesas relacionadas à Oferta; e (iii) para formação do Fundo de Despesas; e (b) pela Cocal, para suas atividades
relacionadas ao agronegócio, no curso ordinário dos seus negócios. (xii) Atualização Monetária: Os CRA da 1ª Série da 20ª
Emissão não serão objeto de atualização monetária. (xiii) Demais Características: As demais características da Oferta, da
Emissão e dos CRA serão previstas nos documentos da Emissão e da Oferta, em especial no CDCA e no “Termo de
Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série
da 20ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), a ser formalizado pela Companhia e pelo
Agente Fiduciário da Emissão. (ix) Autorizar a administração da Companhia a publicar a presente ata em forma sumária,
por meio de extrato da ata, e a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada. A presente ata confere com a lavrada em
livro próprio. São Paulo, 10/10/2017 João Paulo dos Santos Pacífico - Presidente da Mesa, Aline Santos - Secretário. JUCESP
nº 507.839/17-1 em 09.11.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

6ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL - SP
EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 0113457-84.2012.8.26.0100. A
Dra. RENATA MARTINS DE CARVALHO, MMª Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da
Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER à
LIMA PLANEJADOS MÓVEIS DE DECORAÇÕES LTDA. EPP (CNPJ 10.429.427/
0001-63), que FABIANA MARTA ROSA lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM
(corréus: UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. e AYMORÉ CRÉDITO, FINANC.
E INVEST. S.A.). visando a rescisão do contrato fir mado; ser sustado o protesto,
declarado inexigível e devolvido o cheque nº 001803, de R$7.000,00, Banco
033; a condenação na devolução do valor pago em dobro, no importe de
R$14.000,00; no pagamento de danos morais (R$28.000,00), mais atualização
e demais acréscimos e ônus sucumbenciais, alegando não ter recebido os
móveis prometidos pela citanda; e que também negociou o cheque supra. Estando
a ré em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de
presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e ciente de que no silêncio será
nomeado Curador Especial. Será o presente afixado e publicado. São Paulo, 08/
08/2017. Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivã(o) Diretor(a), subscrevi.
RENATA MARTINS DE CARVALHO - JUÍZA DE DIREITO
14 e 15/11

FORO CENTRAL CÍVEL. 1ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 105044256.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Denise Cavalcante Fortes Martins, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Edson Carlomagno Hortifruti ME (CNPJ.
10.662.571/0001-45) e Edson Carlomagno (CPF. 012.403.058-00), que Itaú Unibanco S/A lhes ajuizou ação Monitória,
para cobrança da quantia de R$ 94.681,81 (maio de 2014), decorrente do Contrato de Abertura de Crédito em
Conta Corrente consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário n° 811100059252. 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 31 de agosto de 2017.
14 e 15/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011340-66.2013.8.26.0007. O MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr. Alessander Marcondes França Ramos, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a VOLMÁRIO GUERRA DO LAGO ROCHA, RG 24831552-3, CPF 050.692.688-56,
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco do Brasil S/A, alegando em síntese que é credora
da empresa ré tendo como sócio o executado acima qualificado, referente ao Contrato de Abertura de Crédito BB
Giro Empresa Flex 429.901.466 firmado em 01/11/2010 tendo a ré usado os limites de crédito disponibilizado sem
fazer a devida quitação apresentando um saldo devedor de R$ 100.844,28. Em razão disso, requer a citação do
requerido para pagamento do débito ou apresentação de embargos, sob pena de constituir-se, de pleno direito, o
título executivo judicial, e conversão o mandado inicial em mandado executivo com prosseguimento na forma de
procedimento de execução. Dá-se como valor da causa a quantia de R$ 100.844,28. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
14 e 15/11

JORNAL
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14 e 15 / 1 / 2017

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido a Rua Marconi, nº 31, 8º andar,
Conjunto 82, Republica, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, designado
pelo Sistema Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/
11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70 e
CFG 10/77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido,
os imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences
e acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação. As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11) 3129-8619 / (11)
3258-0007 - E-mail: sp@credmobile.com.br.
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PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 16/11/2017; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-SÃO
PAULO/SP
Contrato: 3.1086.4015565-9 - SED: 30616/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): EXPEDITA ANTONIA DE SOUZA, BRASILEIRA, CASADA SOB O
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77,
FUNCIONÁRIA PÚBLICA, CPF: 007.888.548-52, RG: 12.924.740-SSP/SP e seu
cônjuge FRANCISCO LUIZ DE SOUZA, BRASILEIRO, INDUSTRIÁRIO, CPF:
917.947.228-15, RG: 7.194.728-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA ANDRÉ DE ALMEIDA,
Nº 1.620, APARTAMENTO Nº 12, SITUADO NO PAVIMENTO TÉRREO, DO BLOCO Nº
09, COM ACESSO PELA RUA INTERNA N, DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
PARQUE DO CARMO, NO DISTRITO DE ITAQUERA - SÃO PAULO/SP. Descrição:
Possuindo a área útil de 56,80m2, área comum externa de 0,8004m2, área comum de
7,9595m2, encerrando a área total construída de 65,5599m2 e a fração ideal de terreno
de 0,279365%, correspondendo-lhe uma vaga indeterminada descoberta no
estacionamento coletivo, cuja área de 9,90m2 está incluída na área atribuída à unidade.
Lance Mínimo Previsto: R$ 277.984,26.
São Paulo, 28/10/2017.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.
Leiloeiro Oficial
28/10 - 08 - 16/11/2017

CNPJ/MF nº 21.110.469/0001-53 – NIRE 35.300.470.737
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de julho de 2017
Data, Hora e Local: Em 18/07/2017, às 10h00, na sede da Companhia. Mesa: Presidente: Bruno Levi D’Ancona; Secretário: Daniel Joseph Mcquoid. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença
de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº
6.404/76, conforme alterada. Ordem do Dia: Examinar, discutir e votar: (a) a alteração da denominação social da Companhia; (b) a alteração do artigo 1º do Estatuto Social da Companhia; (c) o aumento do capital social da Companhia
mediante a emissão de ações ordinárias e ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal; (d) a ratificação
da escolha da empresa Muller & Prei Auditores Independentes S/S, a seguir qualificada, para elaboração do laudo de
avaliação das ações da Conseg Administradora de Consórcios S.A., a seguir qualificada, a serem conferidas ao capital
social da Companhia e o laudo de avaliação por ela elaborado; (e) a alteração da redação do artigo 5º do estatuto social
da Sociedade; (f) a alteração do artigo 11 do estatuto social da Sociedade; (g) a alteração do artigo 13 do estatuto social
da Sociedade; (h) a alteração do artigo 27 do estatuto social da Sociedade; (i) a eleição de membros do Conselho de
Administração da Companhia; e (j) a consolidação do estatuto social da Companhia. Deliberações: Os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições: (a) a alteração da denominação social da
Companhia de KL6 Empreendimentos e Participações S.A. para Conseg Participações S.A.; (b) a alteração do artigo 1º do
estatuto social da Sociedade, de forma que a redação de tal artigo passe a vigorar, a partir da presente data, com a seguinte
redação: “Conseg Participações S.A. (a “Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado regida pelo presente
estatuto social e pela legislação aplicável.”; (c) o aumento do capital social da Companhia, no valor de R$ 3.045.000,00,
mediante a emissão de 16.942.475 ações ordinárias e 15.357.016 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor
nominal, para subscrição privada, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação, fixado com base no inciso II do § 1º do artigo
170 da Lei nº 6.404/76. As 16.942.475 ações ordinárias e 15.357.016 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor
nominal, emitidas nos termos do aumento de capital ora aprovado, são subscritas e integralizadas mediante conferência
de quotas da Conseg Administradora de Consórcios S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Vinte e Cinco de Dezembro, nº 363, Pinhais-PR, CNPJ/MF nº 81.742.223/0001-26 ao capital social da Companhia, nos termos dos boletins de
subscrição que, autenticados pela mesa, passam a fazer parte integrante desta ata como seu Anexo I. O capital social da
Companhia passa, portanto, de R$ 7.455.200,00 representado por 39.539.032 ações ordinárias e 39.539.032 ações
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal para R$ 10.500.200,00 representado por 56.481.507 ações ordinárias e 54.896.048 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal; (d) a ratificação da escolha da Muller
& Prei Auditores Independentes S/S, empresa devidamente registrada no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo
– CRC-PR sob o nº 6.472/0-1, para proceder a avaliação das ações da Conseg Administradora de Consórcios S.A., acima
qualificada, conferidas ao capital social da Companhia e o laudo de avaliação por ela elaborado, datado de 18/07/2017,
que integra a presente ata na forma do Anexo II; (e) a alteração do artigo 5º do estatuto social da Sociedade, de forma
que a redação de tal artigo passe a vigorar, a partir da presente data, com a seguinte redação: “O capital social da Companhia é de R$ 10.500.200,00, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, parcialmente em moeda corrente
nacional e parcialmente em bens, dividido em 111.377.555 ações, sendo 56.481.507 ações ordinárias e 54.896.048 ações
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. § 1º. Cada ação ordinária confere a seu titular o direito a 1 voto nas
assembleias gerais de acionistas. § 2º. Cada ação preferencial terá as seguintes características e vantagens: (i) não
conferirá a seu titular o direito a voto nas assembleias gerais de acionistas da Companhia, e (ii) terá prioridade no reembolso de capital em caso de liquidação da Companhia, sem prêmio; (f) a alteração do artigo 11 do estatuto social da
Sociedade, de forma que a redação de tal artigo passe a vigorar, a partir da presente data, com a seguinte redação:
“Compete à assembleia geral, além das atribuições decorrentes de lei, deliberar e aprovar: (i) (a) celebração de contratos
ou de contratos de câmbio, (b) a assinatura de cheques, ordens de pagamento, notas promissórias, letras de câmbio ou
quaisquer outros títulos de créditos, (c) a prestação de garantias a obrigações de terceiros ou a prática de outros atos em
benefício exclusivo de terceiros, (d) a realização de quaisquer pagamentos ou desembolsos, sendo (a), (b), (c) e/ou (d) em
montante superior a R$10.000.000,00, em uma operação única ou uma série de operações relacionadas dentro de um
período de 12 meses; ficando claro, no entanto, que o disposto na presente alínea não se aplica à operação normal de
grupos de consórcios, tais como operações de compra ou venda de ativos para os grupos de consórcios e/ou pagamento
de créditos de consorciados de grupos de consórcios; (ii) a realização de qualquer operação de incorporação, fusão e/ou
cisão que implique em diluição da participação percentual detida pelos acionistas na Companhia na presente data superior a 50%; (iii) a dissolução ou liquidação; (iv) a distribuição de dividendos em montante inferior ao dividendo mínimo
obrigatório previsto no presente estatuto social; (v) aumentos de capital cujo preço de emissão por ação seja inferior a
R$1,00, corrigido pela variação do IPCA/IBGE, desde a presente data, até a data do aumento de capital em questão; (vi) a
celebração de contratos de qualquer natureza com partes relacionadas, exceto se estiver dentro de padrões de mercado
(arm’s length basis); e (vii) aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, se houver, cujo preço
de emissão por ação seja inferior a R$1,00.”; (g) a alteração do artigo 13 do estatuto social da Sociedade, de forma que
a redação de tal artigo passe a vigorar, a partir da presente data, com a seguinte redação: “O conselho de administração
será composto por 7 membros, eleitos pela assembleia geral para um mandato unificado de 1 ano, permitida a reeleição,
nos termos previstos neste estatuto social.” (h) a alteração do artigo 27 do estatuto social da Sociedade, de forma que a
redação de tal artigo passe a vigorar, a partir da presente data, com a seguinte redação: “A Companhia, seus acionistas,
administradores e os membros do conselho fiscal obrigam-se a resolver toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa
surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus
efeitos, das disposições contidas na Lei nº 6.404/76, no estatuto social da Companhia, nos acordos e demais contratos
celebrados entre os acionistas arquivados na sede da Companhia, por meio de arbitragem institucional, nos termos da Lei
9.307/96, a ser instituída e processada de acordo o regulamento (o “Regulamento”) da ARBITAC – Câmara de Mediação
e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná (a “Câmara”), a ser conduzida institucionalmente pela Câmara. § 1.º O
tribunal arbitral será constituído por 3 árbitros, os quais 1 será indicado pelas partes que figurarem como requerentes do
procedimento arbitral, 1 será indicado pelas partes que figurarem como requeridas no procedimento arbitral, e terceiro
árbitro, que será o presidente do tribunal arbitral, e será indicado, de comum acordo, pelos 2 árbitros indicados pelas
partes, no prazo máximo de 30 dias. § 2.º Na hipótese de qualquer das partes não indicar o respectivo árbitro no prazo
indicado, ou no caso dos dois árbitros não escolherem o terceiro árbitro, então tais árbitros serão indicados pelo presidente
da Câmara. § 3.º A sede da arbitragem será na cidade de Curitiba/PR, Brasil, na Câmara, e o idioma será o português.
Como regra, cada parte será responsável pelos honorários de seus advogados e consultores, bem como pelas despesas
a que der causa ao longo do procedimento arbitral, podendo a decisão arbitral determinar o reembolso ou o rateio de tais
custos entre as partes em disputa, no todo ou em parte, e em proporções razoáveis. § 4.º A decisão arbitral deverá ser
motivada e proferida por escrito, sendo final e impositiva sobre ambas as partes. O custo da arbitragem será suportado
pela parte vencida. § 5.º A eventual execução forçada da decisão arbitral far-se-á na cidade de Curitiba/PR.”; e (i) a
eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. William Jefferson Maciel Fernandes, RG nº
3.541.296-4 SSP/PR, CPF/MF nº 500.399.389-72, e o Sr. Luís Carlos Name Pimenta, RG nº 896510 SSP/PR, CPF/MF nº
254845599-87, ambos com mandato de 1 ano contado a partir da presente data, sendo permitida a reeleição. Os conselheiros ora eleitos tomam posse, nesta data, de seus respectivos cargos por meio da assinatura dos termos de posse no
livro próprio, em conformidade com o artigo 149 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Conforme constante das declarações de desimpedimento e dos termos de posse, ambos anexos à presente ata, os conselheiros ora eleitos declararam,
sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial nem foram
condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato ou por crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; (j) a consolidação do estatuto social da Companhia, que passa a vigorar, a partir da presente data, com a
redação constante do Anexo III à presente ata, o qual, autenticado pela mesa, passa a fazer parte integrante desta ata.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura desta ata. Reaberta a assembleia, foi a presente ata lida, achada conforme e aprovada por todos os presentes
que em seguida a assinam. Assinaturas: Mesa: Bruno Levi D’Ancona, Presidente, Daniel Joseph Mcquoid, Secretário.
Acionistas: Trator Participações S.A., Nunki – Fundo de Investimento em Participações e Treecorp Trator Fundo de Investimento em Participações. Conselheiros eleitos: William Jefferson Maciel Fernandes e Luís Carlos Name Pimenta. Certifico
que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro
sob o nº 484.297/17-0 em 23/10/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 016792248.2009.8.26.0100 - 596/09./O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). VIVIAN LABRUNA CATAPANI, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Condominio Edificio Lina, Samuel Bento de
Faria e Ruth Gambaroni de Faria, João Bento de Faria Filho e Jorgina Bretas de Faria, por seu inventariante Samuel Bento de
Faria, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Delton
Rodrigues do Nascimento, Maria Luiza Fitipaldi do Nascimento ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de
domínio do imóvel localizado na Rua, Lasar Segall, 118, Casa Verde, 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.
[16,17]
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 0143339-33.2008.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton
Amaral, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Dibuz
Indústria e Comércio de Roupas Ltda - EPP CNPJ: 03.254.819/0001-73 (na pessoa de seu representante
legal), Pedro Magela da Silva e Maria da Consolação Silva, que Vicunha Têxtil S/A CNPJ: 07.332.190/000193 ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 108.719,16 (Maio/2008),
representada pelo termo de confissão de dívida decorrente da relação comercial. Estando os executados em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetuem o pagamento da dívida
atualizada ou em 15 dias embarguem a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento
integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante
em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei.
15 e 17/11
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. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25
de outubro de 2017.
15 e 17/11
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007040-53.2014.8.26.0704 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima
Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JUST INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.,
CNPJ 13.137.011/0001-60, na pessoa do seu representante legal e a, ANDREAS RICARDO BELCK, RG
9.700.607-5 SSP/SP, CPF 013.922.368-19 e MIRYAN KOBORI BELCK, RG 13.543.128-1 SSP/SP, CPF
022.765.888-45 que o BANCO DO BRASIL S/A, lhes ajuizou Ação Monitória, para cobrança de R$ 263.932,55
(15/11/2014), referente Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – conta Garantida nº 185.205.786,
firmado em 27/02/2014. Estando os réus em local ignorado, foi expedido o presente edital, para quem em 15
dias, a fluir após o prazo de 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 e prosseguindo-se na forma
prevista no Livro II, Capítulos II e IV do CPC. 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 01 de novembro de 2017.
14 e 15/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0051460-27.2017.8.26.0100. 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 DICA REIS MODA ÍNTIMA CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. ME, CNPJ
006.305.534/0001-02, na pessoa do seu representante legal e CELSO ROSA DOS SANTOS, CPF 696.638.66934 que o BANCO BRADESCO S/A, lhes ajuizou Ação Monitória, julgada procedente, estando o processo
na fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se os executados em lugar ignorado e incerto, foi deferida
a INTIMAÇÃO por EDITAL, para no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetuem o pagamento do
débito no valor de R$ 20.367,17, devidamente atualizado, sob pena do débito ser acrescido de multa de 10%
e de honorários de advogado de 10%. Ficam cientes que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o
prazo supra sem o pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para, caso queiram e independentemente de penhora
ou nova intimação, apresentem impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de setembro de 2017.
14 e 16/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000991-93.2014.8.26.0704 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima
Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DANIANA REVENDEDORA DE INGRESSOS LTDA ME,
CNPJ 04.879.808/0001- 41, Rua Nicolau Filizola, 115, Jardim Rosa Maria, CEP 05547-010, São Paulo - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo,
objetivando a procedência da ação e a condenação da Ré ao pagamento de R$ 173.714,52, referente aos
contratos de Conta Corrente e Giro Fácil nºs 2211209569 e 2210549248, atualizados até 24/02/2014 e 07/02/
2014, valor esse a ser devidamente atualizado até o pagamento, acrescidos de juros, demais cominações
contratuais, custas processuais e honorários advocatícios . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 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 15 de agosto de 2017.
14 e 16/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001057-87.2015.8.26.0009 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane
Sampaio Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) THIAGO DELGADO, Brasileiro,
Solteiro, Empresário, RG 272500628, CPF 364.942.438-00, residente na Rua Edmundo Juventino Fuentes,
160, apto 88 bloco B, Parque Tomas Saraiva, CEP 03280-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação
de Procedimento Comum por parte de CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE THOMAZ
SARAIVA II, visando à cobrança de débitos condominiais no importe de R$ 2.064,38, relativos ao apartamento
nº 88, Bloco “B”, do Condomínio autor, vencidos em 16/03/2012, 10/07/2014 a 10/11/2014. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 30 de outubro de 2017.
14 e 16/11

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1044883-24.2014.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
Cláudia Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AGAPE CONSTRUCAO NAVAL
EIRELI, CNPJ 10.350.228/0001-65, na pessoa de seu representante legal e ALEXANDRE OLIVER GASPAR
POMPEU, CPF 165.149.768-08, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte
de Banco Bradesco S/A, para cobrança de R$ 33.130,07, já acrescido de multa e de juros moratórios vencidos
até 22/09/2014, valor sobre o qual deverão continuar incidindo os encargos contratualmente previstos até a
data do pagamento, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 6.070.393. 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 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem o débito
atualizado, acrescido das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor do débito, que serão reduzidos pela metade, em caso de pagamento, ou em 15 dias, a fluir do decurso
do prazo do presente edital, 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, atualizadas e juros de 1% ao mês, convertendo-se o arresto em penhora. Foi
determinada também a INTIMAÇÃO, por EDITAL, dos arrestos que recaíram sobre os valores bloqueados,
via BACENJUD de R$ 10.863,39, R$ 14,62 e R$ 110,07, nas contas em nome da Ágape e Alexandre O. G.
Pompeu, junto ao Itaú Unibanco S/A, Bco. Santander e Banco do Brasil, respectivamente. 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.
14 e 16/11
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1234567
1234567
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
1234567 O Presidente da Federação
de Karate, no uso das atribuições
1234567 que lhe são conferidas pelo Paulista
Estatuto, convoca os Presidentes ou seus
1234567
1234567 representantes legais devidamente credenciados das entidades de
1234567 prática afiliadas em pleno gozo de seus direitos estatutários, para a
1234567 Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 02 de dezembro
1234567 2017, em primeira convocação às 09h00 com a presença da maioria
1234567 de
1234567 dos afiliados e às 09h30 em segunda e última convocação com a
1234567 presença de qualquer número das afiliadas, a ser realizada no Auditório
1234567 do Hotel Century, sito à Rua Teixeira da Silva, nº 647 – Bairro do
1234567 Paraíso – na cidade de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte
1234567 ordem do dia: 01 - Alteração Estatutária da Federação Paulista de
1234567 Karate. De acordo com o estabelecido em nosso Estatuto, o voto é
1234567
1234567 UNIPESSOAL, ou seja, uma pessoa não poderá representar mais de
1234567 uma Entidade de Prática. São Paulo, 14 de novembro de 2.017. José
1234567 Carlos Gomes de Oliveira – Presidente. Atenciosamente
1234567
Jose Carlos Gomes de Oliveira - Presidente
1234567
1234567
1234567
1234567 OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
1234567 FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de05 de setembro
1234567 de 2017por parte do PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE
1234567 CONSÓRCIO LTDA, com sede na Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, na
1234567
1234567 cidade de Osasco/SP fica INTIMADA, NANCY WANDERLEY
1234567 NAVARRO, brasileira, divorciada, proprietária, RG nº 9.822.734-8-SSP/
1234567 SP, CPF/MF sob nº 146.449.888-12,a efetuar neste Oficial de Registro
1234567 de Imóveis, à Avenida Lins de Vasconcelos, nº 2.376, Vila Mariana,
1234567 nesta Capital, das 09:00 às 16:00 horas, o pagamento de
1234567
1234567 R$10.138,74com os encargos previstos em contrato de alienação
1234567 fiduciária registrado sob nº 8 na matrícula nº.154.324, referentes à
1234567 aquisição de um apartamento sob nº 44, localizado no 4º andar do Bloco
1234567 D - Edifício Tulipa, integrante do empreendimento denominado
1234567 Residencial Jardim Ibitirama, situado na Rua Bruno Cavalcanti Feder,
1234567
1234567 nº 100, no 26º Subdistrito – Vila Prudente. O pagamento será efetuado
1234567 no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste edital; e não
1234567 pago a importância devida, serão constituídos em mora, nos termos
1234567 do artigo 26 e seus parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de
1234567 1.997. Em virtude da não localização da destinatária, é feita a intimação
1234567
1234567 da mesma por edital, publicado por 03 (três) dias. São Paulo, 08 de
1234567
de 2017. Eu, Adriana Bergamo Bianchini da Silva.Oficial
1234567 novembro
13,14 e 16/11/17
1234567 Interina, a digitei, conferi e assino.
1234567
1234567 OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
1234567
1234567 FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 08 de novembro
1234567 de 2017por parte da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com sede no
1234567 Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, na cidade de Brasília/DF,
1234567 ficam INTIMADOS,REGINA APARECIDA BINATTO,brasileira, solteira,
1234567 maior, administradora, RG nº 11.508.603-1-SSP/SP, CPF/MF sob nº
1234567
1234567 021.577.048-09 e JOSE EMERSON BARROS, brasileiro, solteiro, maior,
1234567 administrador, RG nº 24.508.289-X-SSP/SP, CPF/MF sob nº 021.577.0481234567 09, a efetuar neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins de
1234567 Vasconcelos, nº 2.376, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00
1234567 horas, o pagamento deR$205.126,61 com os encargos previstos em
1234567
1234567 contrato de alienação fiduciária registrado sob nº 9nas matrículas nºs.
1234567 184.490 e 184.625, referentes à aquisição de um apartamento sob nº
1234567 181, localizado no 18º andar da Torre A - Torre Figueira, e a vaga de
1234567 garagem
sob nº 252, localizada no 1º subsolo, ambos integrantes do
1234567 Condomínio
Tarumã, situado à Rua José Gonçalves Galeão, nº 93, no
1234567
1234567 26º Subdistrito – Vila Prudente. O pagamento será efetuado no prazo
1234567 de 15 dias, a contar da última publicação deste edital; e não pago a
1234567
devida, serão constituídos em mora, nos termos do artigo
1234567 importância
e seus parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1.997. Em
1234567 26
1234567 virtude da não localização dos destinatários, é feita a intimação dos
1234567 mesmos por edital, publicado por 03 (três) dias. São Paulo, 08 de
1234567 novembro de 2017. Eu, Adriana Bergamo Bianchini da Silva,Oficial
1234567 Interina, a digitei, conferi e assino.
13,14 e 16/11/17
1234567
1234567
1234567
1234567 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0115248-64.2007.8.26.0003
1234567 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
1234567 de São Paulo, Dr(a). Renata Barros Souto Maior Baião, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
1234567 a(o) PALMARES ERVY COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 61.708.509/
1234567
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Cia.de
1234567 0001-88,
Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, objetivando condenar a ré ao
1234567 Saneamento
de R$ 643,71(06/2017), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem
1234567 pagamento
as que se vencerem, referente ao débito das faturas de fornecimento de água e
1234567 como
coleta de esgoto do imóvel situado à Rua Doutor José Osório de Oliveira Azevedo, nº 284
1234567 (RGI
81431023).
Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
1234567 que em 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada
1234567 para
sendo nomeado curador especial, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
1234567 revel,
pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e
1234567 formuladas
B 15 e 17/11
1234567 publicado na forma da lei.
1234567
1234567
1234567 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0062305-63.2013.8.26.0002
1234567 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
1234567 de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, etc. Faz Saber
1234567 a Velocity Serviços de Mensageiros Motorizados Ltda, CNPJ 03.633.405/0001- 55, na
1234567 pessoa de seu representante legal, que a Ação de Busca e Apreensão do veículo marca
1234567 Volkswagen, modelo Kombi Furgão, placa ECT 3579, ano de fabricação/modelo 2008/
1234567 2008, chassi 9BWFF07X38P025687, requerida pelo Santander Leasing S/A Arrendamento
1234567
foi convertida em ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de
1234567 Mercantil,
9.142,25 (02/2016). Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por
1234567 R$
para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado,
1234567 edital,
de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em
1234567 acrescido
sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo
1234567 10%
a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir
1234567 de 03 odias,
prazo supra, para oferecer embargos, facultando a executada nesse prazo,
1234567 após
1234567 reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em
1234567 execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas
1234567 mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador
1234567 especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o edital, afixado e publicado
1234567 na forma da lei.
B 15 e 17/11
1234567
1234567
1234567 EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
1234567 DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1047224-64.2014.8.26.0053.O(A)
1234567 MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda
1234567 Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriano Marcos Laroca, na forma da Lei,
1234567 etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Prefeitura do
1234567
de São Paulo move uma Desapropriação contra Marlene Marques Lamin, CPF
1234567 Município
José Carlos Lamin, CPF 875.892.578-34, Aparecida Marques da Silva
1234567 012.635.508-86,
CPF 876.464.478-20, Ronaldo Artur Tognato, CPF 635.077.148-68, José Marques
1234567 Tognato,
Silva Junior, CPF 000.155.908-79 e s/m Maria Conceição Marques da Silva, CPF
1234567 da114.586.968-80,
Francisco Marques da Silva, CPF 809.394.148-72 e s/m Maria Luiza
1234567
1234567
da Silva, CPF 102.115.138-65 e Angela Marques Amorim, CPF 051.204.8281234567 Marques
21, objetivando a área de 4.259,54 m², concernente à totalidade do imóvel situado na Rua
1234567 Vitoriana,
370, contribuinte n° 089.272.0034-9. Contestada a ação, foi recusada a oferta.
1234567 E para o levantamento
efetuados, foi determinada a expedição de edital com
1234567 o prazo de 10 (dez) diasdosadepósitos
da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os
1234567 fins do Dec. Lei nº 3.365/41,contar
o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei.
1234567 NADA MAIS.
B 15 e 17/11
1234567
1234567
1234567 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003436-78.2011.8.26.0002
1234567 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
1234567 de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Accelera
1234567 Agente de Investimentos Ltda - ME, CNPJ 68.118.843/0001-20, na pessoa de seu
1234567 representante legal, que Villaboa Negócios e Participações S/S Ltda, ajuizou uma Ação
1234567 Despejo Por Falta de Pagamento, c.c. Cobrança de Aluguéis e Encargos, para decretar
1234567 deo despejo
da ré do imóvel situado na Avenida Engenho Luis Carlos Berrini, nº 1297, 4º
1234567 andar, Conjunto
Brooklin, São Paulo/SP, rescindindo-se o contrato, condenando-os ao
1234567 pagamento de R$42,746.676,69
corrigidos monetariamente e acrescido de juros,
1234567 bem como a custas, honorários(07/2017),
e demais cominações. Estando a ré em lugar ignorado,
1234567
1234567
o presente, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, purgue a mora
1234567 expediu-se
sob pena de ser considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações
1234567 deou conteste,
fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em
1234567 caso de revelia (art. 257 § - IV). Será o presente edital, afixado e publicado. B 15 e 17/11
1234567
1234567
1234567 EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
1234567 DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0104822-37.2007.8.26.0053. A
1234567 MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/
1234567 Acidentes, Estado de São Paulo, Dra. Letícia de Assis Brüning, na forma da Lei, etc. Faz
1234567 Saber, que nos autos da Ação de Desapropriação que a Municipalidade de São Paulo
1234567 move contra Roque Mário Stradioto, CPF 040.210.298-34 e s/m Luzia Leonidas Stradioto,
1234567
1234567 CPF em comum, por Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito, foi julgada procedente
1234567 a ação e declarado incorporado ao patrimônio da expropriante a área de 3,91m², parte do
1234567 imóvel
situado na Estrada de Taipas, nº 14/18 e Rua João Aires, nº 25, Jardim Bandeirantes,
1234567 CEP 02994-060,
São Paulo/SP, contribuintes nº 189.019.0016-4 e 189.019.0017-2, matrícula
1234567 12.898 do 18º Registro
de Imóveis da Capital, Decreto Municipal nº 47.670, de 11 de
1234567 setembro de 2006 e condenando-se
a expropriante a pagar para os expropriados a
1234567 indenização no valor de R$ 13.935,51 (dezembro/2007).
E, para levantamento oportuno da
1234567
importância e das demais já depositadas e/ou a serem depositadas nos autos, foi
1234567 referida
a expedição do presente edital, com o prazo de 10 dias, a contar da 1ª
1234567 determinada
no D.J.E., nos termos e para os fins do Decreto-Lei nº 3365/41. Será o edital,
1234567 publicação
1234567 afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 17 de outubro de 2017. B 15 e 17/11
1234567
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1011970-34.2015.8.26.0008 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Inadimplemento Requerente: Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência Requerido: Manoel
Rogerio Gualberto dos Santos EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 101197034.2015.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de
São Paulo, Dr(a). Márcia Cardoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MANOEL ROGERIO GUALBERTO
DOS SANTOS, RG 17.964.947-4, CPF 111.800.368-32, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança Comum
por parte de Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência - Mantenedora do Colégio Agostiniano
Mendel, objetivando o recebimento da quantia de R$ 13.418,19, referente ao não pagamento contrato de
prestação de serviços escolares do ano letivo de 2014. Estando o réu 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, 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 31 de outubro de 2017.
15 e 17/11
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Living Caritá Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Altmann S.A. Importação e Comércio
CNPJ/MF nº 60.855.863/0001-72 N.I.R.E. 35.300.014.405
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas da ALTMANN S.A. IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO (“Companhia”) a se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária, nos termos do Artigo 124º da Lei nº 6.404/76, no dia 4 de dezembro de 2017, na sede social da
Companhia, na Avenida das Nações Unidas nº 13.771, Bloco 1, 7º andar, Brooklin, CEP 04794-000, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, em primeira convocação às 15h00 e em segunda convocação, às 15h30, na mesma data e endereço,
a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: UÊTomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e acerca das contas da administração relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016,
conforme publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia SP, nas edições de 4 de julho de 2017. São
Paulo, 14 de novembro de 2017. ALTMANN S.A. IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO. p. Monica Elizabeth Altmann Fazio - Diretora.

Ibaté S.A.
CNPJ/MF 07.952.761/0001-92 - NIRE 35.300.333.314
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
3HORSUHVHQWH¿FDPFRQYRFDGRVRV6UVDFLRQLVWDVSDUDVHUHXQLUHPHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD
,EDWp6$ D³&RPSDQKLD´ DVHUUHDOL]DGDQRGLDjVKRUDVQDVHGHVRFLDOVLWXDGDQD$YHQLGD/LQHXGH3DXOD0DFKDGRQVDOD-DUGLP(YHUHVWQD&LGDGHH(VWDGRGH6mR3DXORSDUDGHOLEHUDUHPVREUHDVHJXLQWHRUGHPGRGLD(i)$QiOLVHHDSURYDomRGR3URWRFRORH-XVWL¿FDomRGH,QFRUSRUDomR
GD4XLQF\$GPLQLVWUDomRH3DUWLFLSDo}HV(,5(/, ³4XLQF\´ H%UDLQWUHH$GPLQLVWUDomRH3DUWLFLSDo}HV/WGD
³%UDLQWUHH´ SHOD&RPSDQKLD(ii)$QiOLVHHUDWL¿FDomRGDQRPHDomRGRVSHULWRVFRQWUDWDGRVSDUDDYDOLDomRGR
DFHUYROtTXLGRGDVVRFLHGDGHVLQFRUSRUDGDVHDHODERUDomRGRVODXGRVGHDYDOLDomR(iii) $SURYDomRGRVODXGRVGHDYDOLDomRH(iv)$SURYDomRGDLQFRUSRUDomRGD4XLQF\H%UDLQWUHHSHOD&RPSDQKLDQDIRUPDGRDUWLJR
GD/HL6mR3DXOR63 Marcelo de Campos Bicudo - 'LUHWRU3UHVLGHQWH 

COMPANHIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA PARA E-COMMERCE

CNPJ/MF nº 05.314.972/0001-74 - NIRE 35.300.436-041
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da COMPANHIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA PARA E-COMMERCE (“Companhia”)
convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que se realizará em
23 de novembro de 2017 às 10:00 hrs, na sede social situada na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 15º andar, conjunto 142, CEP 04538-132, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação da operação de aquisição, pela Companhia, da
totalidade das quotas de emissão da sociedade Xtech E-Commerce Software LTDA; (ii) alteração do
objeto social da Companhia para inclusão de atividade de coworking e (iii) a consolidação do Estatuto
Social da Companhia. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Companhia, os
documentos a que se refere o Artigo 135, §3º da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 14 de novembro de 2017.
Mariano Gomide de Faria – Presidente do Conselho de Administração.
(14, 15 e 17/11)

CEOS ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
CNPJ/MF nº 23.698.040/0001-54 - NIRE 35300484878 - Companhia Fechada
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª à 5ª Série da 1ª (Primeira) Emissão Pública de
Debêntures da Ceos Administradora de Bens S.A. Ficam convocados os titulares das debêntures da 1ª (primeira) emissão
pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 5 (cinco) séries, da espécie quirografária, com garantia real
adicional, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição da Ceos Administradora de Bens S.A. (“Debenturistas”, “Emissão”, “Debêntures” e “Companhia”, respectivamente) a reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 21 de novembro de 2017, às 14:00h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3900, 11°
andar, Itaim Bibi, São Paulo, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“AGD”), a fim de deliberar sobre
as seguintes matérias: (i) aprovação do termo de constituição e regulamento do Conselho de Credores, previsto na Cláusula
3.9.1 do plano de recuperação judicial da Galvão Engenharia S.A. – em Recuperação Judicial e da Galvão Participações S.A.
– em Recuperação Judicial (“Recuperandas”), conforme aprovado nos termos da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005
e homologado pelo MM. Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro nos autos da recuperação judicial processo nº 0093715-69.2015.8.19.0001 (“Recuperação Judicial”); (ii) discussão acerca da reestruturação
societária da Iguá Saneamento S.A. (nova denominação da Companhia de Águas do Brasil – CAB Ambiental); (iii) discussão
acerca dos documentos solicitados pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente
fiduciário da Emissão (“Pentágono”) à Emissora e/ou às Recuperandas, relacionados ao item “ii” acima, bem como a apresentação de outros documentos que vierem a ser solicitados pelos Debenturistas na presente assembleia; (iv) outros assuntos
relacionados à Recuperação Judicial que eventualmente vierem a ser levantados na presente assembleia; e (v) da autorização para que a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da Emissão,
tome todas as providências necessárias para dar efeito às deliberações aprovadas no âmbito da AGD convocada por meio
deste edital. Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2017. Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0003255-43.2017.8.26.0010. Classe:
Assunto: Cumprimento de Sentença - Contratos Bancários. Exeqüente: Banco Itauleasing S/A. Executado: Villa
Eugênio Restaurante - EPP e outros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 000325543.2017.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo,
Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDA FAVRIN GOMES,
Brasileiro, CPF 335.994.468-22, MIRIAN FAVRIN GOMES, CPF 765.455.048-00 e MÁRCIO FAVRIN GOMES, CPF
311.434.028-80, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por BANCO
ITAULEASING S/A, que por sentença proferida nos autos da ação Monitória, foi declarado constituído em título
executivo judicial no valor de R$ 132.510,64. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, pague a quantia de R$ 283.536,98 (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 publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de outubro de 2017.
14 e 15/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016573-81.2012.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Luiza Queiroz do Prado, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA CAROLINA PHELIPE REVERENDO PESSOA, CPF 296.186.208-67, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, decorrente do Contrato
de Financiamento com garantia de alienação fiduciária, sob nº 40530468034. 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
3 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia referida na petição inicial (R$ 12.862,85,
corrigida monetariamente e acrescida de juros até a data do depósito judicial, sob pena de penhora. A executada, ainda,
poderá apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze)dias. Não sendo embargada a ação, a ré será considerada revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de setembro de 2017.
15 e 17/11

JORNAL
“ O DIA ”

14 e 15 / 1 / 2017

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014336-83.2014.8.26.0007. 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 Kelly de Godoy Arruda (CPF. 336.091.508-90), que Fundação Hermínio Ometto lhe ajuizou ação
Monitória, para cobrança da quantia de R$ 1.819,52 (junho de 2014), decorrente do Termo de Adesão Contratual
e Requerimento de Matrícula e Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 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, nos moldes do
artigo 257, IV do NCPC. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 23 de outubro de 2017.
15 e 17/11

JORNAL
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0186798-17.2010.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Amor Espin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO
CARLOS RIBEIRO, RG 9302624, CPF 031.576.138-55, Rua Novo Horizonte, 173, Higienopolis, CEP 01244-020, São Paulo - SP
ACOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ROYATIES S/S, Rua Novo Horizonte, 173, Higienopolis, CEP
01244-020, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A,
alegando em síntese que lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 91.374,99 (março de 2011), representada
pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n° 3.655.981. Estando os executados em lugar ignorado, expedese 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 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. 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 3 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 18 de setembro de 2017.

JORNAL
‘ O DIA ’ 15 e 17 / 1 / 2017

15 e 17/11

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 006263324.2012.8.26.0100 - 1429/12./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) Sebastião Ferreira Filho, Claudio
de Sousa, Neusa dos Santos Sousa, Sergio Juventino Pereira, Pradelina Abranches Pereira, Yara Yvette Pereira, Wallace
Sergio Pereira, Roberto Whitaker Pereira, Walkyria Ivetty Pereira Teixeira e Espólio de Ricardo Egberto Pereira, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Antonio
Barbosa da Silva e Alexandre Ferreira da Silva ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do
imóvel localizado na Rua Golpazari, 08, Jd. Vale das Virtudes, São Paulo SP, Cep. 05796-020, 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. [16,17]

JORNAL
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1012958-04.2014.8.26.0004 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Luiza Madeiro
Diogo Cruz, na forma da Lei, etc. Faz saber a Sportbrasil Construtora Ltda ME, CNPJ 06.057.243/0001-42,
na pessoa de seu representante legal que, Banco do Brasil S/A, lhe ajuizou ação de Procedimento Comum,
objetivando a cobrança de R$ 138.532,45 (30/09/2014), referente Contrato de Abertura de Crédito em Conta
Corrente – Conta Garantida nº 150.402.439. Estando a ré em local ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será e edital, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de
2017.
15 e 17/11

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido a Rua Marconi, nº 31, 8º andar,
Conjunto 82, Republica, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA, designado pelo Sistema
Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70 e CFG 10/
77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os
imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e
acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação. As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11) 3129-8619 / (11)
3258-0007 - E-mail: sp@credmobile.com.br.
PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 16/11/2017; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-SÃO
PAULO/SP
Contrato: 1.0262.4132212-9 - SED: 10295/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
DOMUS
DEVEDOR(ES): WILLIANS FERNANDES DAMASCENO, BRASILEIRO, CASADO SOB
O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 6.515/77,
VENDEDOR, CPF: 897.804.778-53, RG: 8.117.478-SP e seu cônjuge NEURACI
APARECIDA PEREIRA DAMASCENO, BRASILEIRA, DO LAR, CPF: 023.087.778-85,
RG: 14.572.173-SP. Imóvel sito à: RUA PLINIO COLAS, Nº 278, APARTAMENTO Nº
111, LOCALIZADO NO 11º ANDAR DO BLOCO A, DO CONDOMINIO PIAZZA SANTANA
EM LAUZANE PAULISTA, NO 8º SUBDISTRITO SANTANA - SÃO PAULO/SP. Descrição:
Contendo a área útil de 62,54 metros quadrados, área comum de 48,24 metros
quadrados, área total construída de 110,78 metros quadrados e a fração ideal de
terreno de 0,45967% cabendo-lhe o direito ao estacionamento de um veículo de
passeio, em local indeterminado, na garagem coletiva do referido condomínio. Lance
Mínimo Previsto: R$ 792.876,27.
São Paulo, 28/10/2017.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.
Leiloeiro Oficial
28/10 - 08 - 16/11/2017

CNPJ/MF 17.610.238/0001-31 - NIRE 35.227.296.264
Extrato da ata de Reunião de Sócios realizada no dia 13/11/2017
Data, Hora e Local: 13/11/2017, 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: Rafael Novellino - Presidente, Sandra
Esthy Attié Petzenbaum - Secretária. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social R$ 5.486.130,00, dos
quais R$ 5.200.000,00 são excessivos em relação ao objeto social, e R$ 286.130,00 são para absorção de prejuízos, com
o cancelamento de 3.286.130 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Living
Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento
Imobiliário Ltda., em moeda corrente do país, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Passando o
Capital Social de R$ 32.334.447,00 para R$ 26.848.317,00. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos
necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 13/11/2017. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários
S.A. e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Sandra Esthy Attié Petzenbaum e Rafael Novellino

FRANOR AGRÍCOLA S/A
CNPJ nº 06.213.692/0001-32 - NIRE 35300314964
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 13 de Setembro de 2017.
Data: 13/09/2017. Horário: 10:00 horas. Local: Sede social situada no Município de São Paulo,
Estado da São Paulo, na Av. Hermano Marchetti nº 928, sala 02. Presença: Acionistas representando
a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no livro de presenças. Convocação:
Dispensada a publicação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. Mesa: Zeev
Chalon Horovitz - Presidente; Daniel Borger - Secretário. Deliberações Tomadas por Unanimidade:
1. Por se encontrar excessivo em relação ao objeto da Companhia, foi aprovada a redução do capital
social em R$ 23.060.000,00 (vinte e três milhões e sessenta mil reais), com o consequente
cancelamento de 5.755.524 (cinco milhões, setecentas e cinquenta e cinco mil, quinhentas e vinte e
quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, da classe “A”, todas de titularidade da
acionista Norfil Participações Ltda. Assim, o capital social passa dos atuais R$ 96.774.669,00 (noventa
e seis milhões, setecentos e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais), dividido em
24.153.900 (vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e três mil e novecentas) ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal, da classe “A”, para R$ 73.714.669,00 (setenta e três milhões,
setecentos e catorze mil, seiscentos e sessenta e nove reais), dividido em 18.398.376 (dezoito milhões,
trezentas e noventa e oito mil, trezentas e setenta e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal, da classe “A”. 2. Em virtude do disposto no item anterior, o artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito
e integralizado, é de R$ 73.714.669,00 (setenta e três milhões, setecentos e catorze mil, seiscentos
e sessenta e nove reais), dividido em 18.398.376 (dezoito milhões, trezentas e noventa e oito mil,
trezentas e setenta e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, da classe “A”. Lida e
aprovada, vai esta assinada por todos os presentes. São Paulo, 13 de setembro de 2017. Mesa: Zeev
Chalon Horovitz - Presidente, Daniel Borger - Secretário. Os Acionistas: Zeev Chalon Horovitz e
Daniel Borger p/ Norfil Participações Ltda.; Zeev Chalon Horovitz; e Daniel Borger. Certificamos que
a presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio. Zeev Chalon Horovitz - Presidente da Mesa;
Daniel Borger - Secretário da Mesa. Norfil Participações Ltda., Zeev Chalon Horovitz, Daniel Borger
- Acionista; Zeev Chalon Horovitz - Acionista; Daniel Borger - Acionista.

São Paulo, 15 e 16 de novembro de 2017
Conseg Participações S.A.
CNPJ/MF nº 21.110.469/0001-53 – NIRE 35.300.470.737
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Em 18/07/2017, às 11h00, na sede da Companhia. Mesa: Presidente: Bruno Levi D’Ancona; Secretário:
Daniel Joseph Mcquoid. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação em face da presença
dos conselheiros representando a totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia. Ordem do Dia:
Examinar, discutir e votar: (a) a consignação da renúncia do Diretor Presidente da Companhia ao seu cargo; e (b) a eleição
do novo Diretor Presidente da Companhia. Deliberações: Os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos e sem
quaisquer ressalvas ou restrições: (a) a consignação da renúncia, a partir desta data, do Sr. Danilo Rafael Just Soares, RG nº
6.473.342-7 SSP-PR, CPF/MF nº 036.281.209-85, ao cargo de Diretor Presidente Companhia, conforme carta de renúncia
arquivada na sede da Companhia; e (b) a eleição de William Jefferson Maciel Fernandes, RG nº 3.541.296-4 SSP/PR, CPF/MF
nº 500.399.389-72, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato de 2 anos contados a partir da presente
data, sendo permitida a reeleição. O diretor ora eleito toma posse, nesta data, de seu cargo por meio da assinatura do termo
de posse no livro próprio, em conformidade com o artigo 149 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Conforme constante das
declarações de desimpedimento e dos termos de posse, ambos anexos à presente ata, o diretor ora eleito declarara, sob as
penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial nem foi condenado por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato ou por crime contra a economia popular, a fé pública ou
a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Consigna-se que 1 via
de cada uma das referidas declarações de desimpedimento encontra-se arquivada na sede da Companhia. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata.
Reaberta a reunião a, foi a presente ata lida, achada conforme e aprovada por todos os presentes que em seguida a assinam.
Assinaturas: Mesa: Bruno Levi D’Ancona, Secretária. Daniel Joseph Mcquoid. Membros do Conselho de Administração: Bruno
Levi D’Ancona, Daniel Joseph McQuoid, João Alberto Gross Figueiró, Rafael Passos Bezerra de Menezes, Bernardo Dantas
Rodenburg, William Jefferson Maciel Fernandes e Luís Carlos Name Pimenta. Diretor eleito: William Jefferson Maciel Fernandes.
São Paulo, 18/07/2017. Mesa: Bruno Levi D’Ancona – Presidente; Daniel Joseph Mcquoid – Secretário. JUCESP – Certifico
o registro sob o nº 484.734/17-9 em 23/10/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 0133947-40.2006.8.26.0100). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Bucci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Mireya Ezri de
Dayan e Felix Dayan Ezri, (CPF COMUM Nº 134.396.218-80) que a ação lhes foi proposta por parte de Sociedade Beneficente
Israelita Hospital Albert Einstein, está na fase de cumprimento de Sentença. Encontrando-se os executados em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, paguem o débito (R4 73.935,27 atualizado até setembro de 2015), devidamente corrigido até a data do pagamento, ou
ofereçam impugnação, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, bem como expedição de mandado de penhora
e avaliação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Ƈ
14 e 15/11
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1013006-63.2014.8.26.0100). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Celina Dietrich Trigueiros Teixeira Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) SM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, (CNPJ 09.189.989/0001-06), que lhe foi proposta uma
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Frison Convenience Serviços Automotivos Ltda, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 5.350,00 (janeiro/2014), representado pelo cheque nº 000035, sacado contra o Banco Bradesco S/A,
emitido e não pago por insuficiência de fundos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Ƈ
14 e 15/11
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1012903-85.2015.8.26.0564). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio Hideo Okabayashi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO NERIS (CPF 121.384.378-25), que, CONDOMÍNIO AMISTA BOSQUE E LAZER, lhe ajuizou
uma AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, objetivando o recebimento da quantia de R$5.773,24 (maio/2015)
referente às despesas e outros encargos vencidos e não pagos da unidade autônoma 78, localizado no 7º andar da torre 03, Cambuí,
integrante do cond. Autor, situado na Avenida Dom Jaime de Barros Câmara nº 670, Planalto, São Bernardo do Campo/SP. Estando o
réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação, sendo
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC), presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pelo cond. autor.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Ƈ
14 e 15/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1011977-26.2015.8.26.0008). 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 DARLENE
GONÇALVES RUFINO LIRA (CPF 300.481.798-50), que INSTITUTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA, lhe ajuizou uma ação
Monitória, visando o recebimento de R$ 9.834,85 (julho/2015), representado pelo contrato de prestação de serviços educacionais a
aluna Talita Rufino Lira, referente ao ano letivo de 2013, contrato este firmado entre as partes e não honrado, Estando a ré em lugar
ignorado, expede-se o 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. No caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Ƈ
14 e 15/11
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. (PROCESSO Nº 1030529-83.2016.8.26.0564). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara
Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando de Oliveira Domingues Ladeira, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) GIANCARLO BUENO DA MOTTA (CPF 252.800.198-36) e GIANPIERO BUENO DA MOTTA (CPF
212.830.788-05), que CONDOMÍNIO EQUATORIAL PARK RESIDENCE, ajuizou uma AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - PROCESSO Nº 1030529-83.2016.8.26.0564, também contra GIANPAOLO BUENO DA MOTTA, visando o
recebimento da quantia de R$ 5.738,99 (dezembro/2016), referente ás despesas e outros encargos vencidos e não pagos, da unidade
autônoma nº 91, localizada no 9º andar, integrante do Cond. autor, situado na Av. Getúlio Vargas nº 50, Baeta Neves, São Bernardo
do Campo/SP, matricula nº 69.798 do 1º CRI de SBCampo/SP. Encontrando-se os co-executados em lugar ignorado, foi determinada
a CITAÇÃO por edital, para que, no prazo de 03 dias, paguem o débito atualizado, quando então, a verba honorária que foi fixada em
20% do débito será reduzida pela metade, ou em 15 dias embarguem ou reconheçam o crédito da exequente, comprovando o
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6
parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 30 dias supra. 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. Ƈ
14 e 15/11
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 0032719-79.2010.8.26.0068). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Anelise Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MÁRCIA IVANOFF,
(RG 50818029), (CPF 025.564.987-81), AL PRATA, 851, ALPHAVILLE RESIDENCIAL NOVE (S, CEP 06482-270, Barueri - SP, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
Einstein, alegando em síntese: que a ré assumiu a responsabilidade pela internação e/ou tratamento da co-ré Rosa Ivanoff Tsitsa nas
dependências hospitalares da autora, para atendimento na Clínica Médica em caráter estritamente particular, ou seja, sem convênio
médico, conforme cópia do boletim de admissão, termo de responsabilidade e assunção de dívida, bem como das notas fiscais
juntadas. Que na data da internação, a co-ré Márcia Ivaniff firmou o competente termo de responsabilidade com Assunção de Dívida,
autorizando não somente referida internação, bem como todos os procedimentos médicos necessários, responsabilizando-se pelo
pagamento das despesas decorrentes do tratamento. Que o valor total correspondentes às despesas da referida internação e seu
respectivo tratamento atingiu o valor de R$ 242,437,85 que atualizado atingiu o valor de R$ 344.204,99. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Ƈ
14 e 15/11
4ª Vara Cível do Fórum Central/SP - 4° Oficio Cível
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1114898-44.2016.8.26.0100. A Dra. Carolina Pereira de
Castro, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Silene
Dionísio dos Santos Cruz CPF: 232.530.778-61, que Hospital e Maternidade Santa Joana S/A CNPJ:
60.678.604/0001-13 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$
2.653,86 (Outubro/2016), referente a prestação de serviços médicos e hospitalares realizados em 15 e 24/11/
2015 no Pronto Atendimento do Hospital. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
articulados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo/SP, 23/10/2017. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2017. Juíza de direito: CAROLINA
PEREIRA DE CASTRO
15 e 17/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0030692-90.2011.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina
Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA LUIZA ORIANI SILVA, RG
436234282, CPF 375.722.048-05, que por este Juízo, tramita de uma ação de Monitória, movida por Ernandes
Barros Souza, sendo julgada procedente e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 14.957,49 (abril/
2015), ora em fase de cumprimento de sentença. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a
intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias acima, pague o débito atualizado ou apresente
bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (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 29 de setembro de 2017.
15 e 17/11

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº: 0007098-58.2013.8.26.0009 Classe: Assunto: Monitória Pagamento Requerente: D.G.B.T. Fomento Mercantil Ltda. Requerido: JMA Distribuidora de Produtos para
Embalagens Ltda. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007098-58.2013.8.26.0009
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo,
Dr(a). Jair de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
EMBALAGENS LTDA., CNPJ 02.157.484/0001-02, Rua Costa Barros, 293, Vila Alpina, CEP 03210-000, São
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de D.G.B.T. Fomento Mercantil Ltda.,
alegando em síntese: A autora tornou-se credora do réu na quantia de R$2.100,01, em decorrência de
cheques devolvidos pelo motivo 44 (cheque prescrito), cheques esses que foram apreendidos pela Justiça
Federal de Curitiba, Estado do Paraná. Ocorre que esse valor atualizado perfaz a importância de R$6.754,87
(Abril/2013). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após
o decurso do prazo de 20 dias 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 17 de outubro de
2017.
15 e 17/11

12345678
12345678 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4002011-08.2012.8.26.0100
12345678 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
12345678 Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) S
12345678 H LAVANDERIAS LTDA, CNPJ 04.487.928/0001-01, Rua Pelotas, 231, Vila Mariana,
12345678 CEP 04012-000, São Paulo - SP, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi
12345678 proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de ‘’’’1’’’Eletropaulo Metropolitana
12345678 Eletricidade de São Paulo S/A, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 23.930,77
12345678 (12/2012), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito das faturas de
12345678 fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na Rua Joaquim Távora, 871, Vila
12345678
12345678 Mariana, São Paulo/SP, bem como ao pagamento das verbas de sucumbência e honorários
12345678 advocatícios. . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
12345678 CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
12345678 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
12345678 sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
12345678 curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
12345678 NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de setembro de 2017.
12345678
B 14 e 15/11
12345678
12345678
12345678 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1098851-29.2015.8.26.0100
12345678 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
12345678 Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JP
12345678 COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ
12345678 03.684.128/0001-00, Rua Attilio Zanon, 32, Centro, CEP 09715-340, São Bernardo do
12345678 Campo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de BANCO
12345678 SANTANDER (BRASIL) S/A, objetivando condenar a ré ao pagamento R$ 114.576,45 (09/
12345678 2015), bem como a custas, honorários e demais cominações, referente ao saldo devedor
12345678 do Contrato de Conta e Prestação de Serviços nº 008320141200597986. Encontrando-se
12345678 o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
12345678 os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
12345678 decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
12345678 o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
12345678 edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
12345678 cidade de São Paulo, aos 31 de outubro de 2017.
B 14 e 15/11
12345678
12345678
12345678
12345678 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
12345678 PROCESSO Nº 0022485-68.2012.8.26.0100 - 473/12./O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
12345678 Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata
12345678 Lima Zanetta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Jose Sidneu Clerice, Aparecida
12345678 Pinto
Leyba Knoploch, Sergina Antonia Aparecida, Vilma Cezario Cavalcante, Eudes
12345678 Clerice,
Cavalcante, Valter Francisco da Silva, Eunice da Silva, Onofre Lauro, Meire
12345678 Barbosa
da Cunha Mauro, Jose Leite, Pedro Talarico, Antonio Talarico, Tiberio Talarico,
12345678 Silvana
Maria Corsi Talarico, Phelipe Bueno, Dolores Baldes ou Dolores Badesn Lorente,
12345678 Celine
Maria
Antonia
Talarico, Adilson Costa Talarico, Luciana Rampani Talarico, Adriana Costa
12345678
Alex Costa Talarico, Danilo Talarico, Liliana Maria Talarico Bamonte, Renata
12345678 Talarico,
Talarico Correa, Celina Maria Corsi Talarico, Francine de Paula Talarico e Leonardo
12345678 Emerson
Talarico, Conceição Talarico, Zulmira Talarico Mendes, Anna Talarico Ortiz,
12345678 Celso Talarico,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
12345678 como seus cônjuges
sucessores, que Maria de Fatima Nunes da Costa, Celia
12345678 Regina Martins da Costae/oue Reinaldo
da Costa ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
12345678 visando a titularidade de domínio doMartins
imóvel localizado na Av. Waldemar Carlos Pereira ,
12345678
12345678 1303 São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
12345678 expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15
12345678 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu
12345678 será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
12345678 edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei
B 14 e 15/11

EDITAL Processo Digital nº: 1014069-55.2016.8.26.0100 Classe: Assunto: Despejo Por Falta de Pagamento
Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel Requerente: Nair Chohfi Chaccur Requerido: Valmir Alexandre
da Silva e outros . Edital de citação. Prazo 20 dias. Proc. 1014069-55.2016.8.26.0100. A Dra. Flavia Poyares
Miranda, Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Capital /SP, na forma da lei, etc... Faz saber a VALMIR
ALEXANDRE DA SILVA (RG n.º 23.518.289-8 SSP/SP e CPF/MF n.º 130.215.688-82) que NAIR CHOHFI
CHACCUR lhes ajuizou uma AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM
COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS COM PEDIDO DE LIMINAR, para receber
a quantia de R$ 7.473,52, referente aos débitos dos aluguéis e respectivos encargos locatícios do imóvel
localizado na Rua Alegre, 216 e 220, São Caetano do Sul - SP. Estando o réu 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, 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 31 de outubro de 2017.
15 e 17/11

STF retira da primeira
instância investigação
sobre irmã e primo e
de Aécio
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou na terça-feira (14) a decisão individual do ministro Marco
Aurélio, que determinou o desmembramento da investigação
aberta contra Andreia Neves e Frederico Pacheco, irmã e primo
do senador Aécio Neves (PSDB-MG). O ex-assessor do senador
Zezé Perrella (PMDB-MG), Mendherson Sousa Lima, também foi
beneficiado pelo entendimento.
Com a decisão, tomada por 4 votos a 1, os acusados voltarão
a ser investigados pelo Supremo. Durante o julgamento, os ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso e Rosa Weber
aceitaram recurso do Ministério Público Federal (MPF) e votaram conta o entendimento do relator, Marco Aurélio. De acordo
com os ministros, o caso deve julgado pela Corte por haver conexão entre os crimes investigados.
Conforme decisão individual do relator, assinada em junho,
os acusados seriam julgados pela primeira instância da Justiça
de São Paulo, local onde Frederico e Mendherson foram gravados em ações controladas da Polícia Federal (PF) a partir das
delações da JBS. Com base nas acusações, todos foram denunciados pelo crime de corrupção passiva pelo ex-procurador-geral
da República, Rodrigo Janot.
Em junho, o colegiado também determinou que Andrea Neves, Frederico Pacheco e Mendherson Sousa Lima passem a cumprir prisão domiciliar. Eles estavam presos na Operação Patmos,
da Polícia Federal, deflagrada a partir das delações da JBS. (Agencia Brasil)

Pesquisa revela que
brasileiro é generoso
e doa para se sentir
bem
O brasileiro é generoso e se sente bem ao exercer a generosidade. A pesquisa Country Giving Report Brasil, feita pela Charities
Aid Foundation, instituição ligada à caridade sediada no Reino
Unido, revela que 68% dos brasileiros fizeram alguma doação em
dinheiro no último ano e metade deles foi movida pelo desejo de
bem-estar pessoal. O levantamento ouviu 1.313 maiores de 18 anos
com acesso à internet distribuídos por todo o país.
“Os brasileiros estão engajados nas causas sociais e dispostos
a contribuir para a solução de problemas”, disse Paula Fabiani, diretora-presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis), voltado ao apoio ao investidor social e que foi
responsável pela realização na pesquisa no Brasil.
Segundo o estudo, feito entre junho e julho deste ano, cada
doador desembolsou em média R$ 250 nos últimos doze meses. Se
entre os que ganham mais os valores doados são maiores, quem tem
rendimento menor fez doações proporcionalmente mais generosas.
Em outras palavras, na faixa dos que recebem mais de R$ 100
mil ao ano, a média doada foi de R$ 352, enquanto aqueles cuja
renda é inferior a R$ 10 mil anuais doaram R$ 120 em média. Este
ano o levantamento não avaliou o montante total doado pelos
brasileiros, mas a pesquisa anterior, realizada um ano antes, chegou a R$ 13,7 bilhões.
Dinheiro para organizações religiosas
Quase metade dos doadores (49%) declarou ter doado para organizações religiosas, tanto para as igrejas diretamente quanto para
projetos desenvolvidos por elas. Em seguida, aparecem doações a
trabalhos dirigidos às crianças (42%) e aos pobres (28%).
Pouco mais da metade dos pesquisados (52%) realizou trabalho
voluntário nos últimos 12 meses. Nesse quesito, o apoio a organizações religiosas também liderou (40% ) e os jovens de 18 e 24 anos
foram os que mais participam (39%).
Além da satisfação pessoal, outros motivos que levam o brasileiro a doar são a defesa de uma causa (41%) e a crença de que
todos devem ajudar a resolver os problemas sociais (40%). (Agencia Brasil)

