
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1068714-64.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Anna Paula Dias da Costa, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) 1 - NAVEGANTES CONFECCOES LTDA ME, CNPJ 13.394.098/0001-50; 2 MARIA DOS
NAVAGANTES GOMES DOS SANTOS, CPF 417.479.9841-91, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte
de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando o recebimento do valor R$ 168.031,71 (julho/2015), decorrente do Contrato
de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 122.005.606. 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, paguem o débito, ficando isentas de custas processuais,
acrescido de honorários advocatícios equivalente a 5% do valor do débito (art. 701/CPC), ou apresente resposta.
Não sendo embargado a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

                                JORNAL “ O DIA ”     08 e 09 / 12 / 2017

08 e 09/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1014008-51.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SãoPaulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) , Interessados incertos ou desconhecidos que lhe foi proposta uma ação de Demarcação / Divisão
por parte de Romeu Pasquantonio e outro, alegando em síntese: Os autores, irmãos, são condôminos proprietários do
imóvel objeto da matrícula nº 25.097, do 09º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, inscrito na Municipalidade de
São Paulo,contribuinte 114.120.0098-9, localizado à Rua Antonio Soares Lara nº 234/242, Itaquera/SP. O imóvel foi
adquirido por sucessão de seus genitores, Orlando Pasquantonio falecido em 02/10/1973 e Wanda Pasquantonio
falecida em 30/03/1987, conforme se observa dos R1 e R6 da mencionada matrícula do Imóvel. O patrono do autor
requerendo a procedência total da ação coma condenação da ré ao pagamento das custas e despesas processuais
devidamente atualizadas. Dando-se à causa o valor de R$ 197.191,00. 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 paraque, 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 curadorespecial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de novembro de 2017.

                              JORNAL “ O DIA ”    08 e 09 / 12 / 2017

08 e 09/12

Edital de Citação Prazo de 20 dias Processo nº 1000129-45.2015.8.26.0007 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara
Cível - Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr. Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a JEFFERSON DUCCINI MARTINS, CPF 278.806.658-97 que foi ajuizada Ação
de Cobrança pelo HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO, objetivando a procedência da ação e a
condenação do Réu ao pagamento de R$ 69.114,07, referente aos contratos de “Conta Corrente e Crédito
Parcelado” nºs 18790036170 e 18790169344, atualizados até 08/12/2014 e 27/11/2014, respectivamente, 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 ignorado e incerto foi deferida
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de revelia, gerando a presunção de veracidade dos fatos
afirmados na inicial, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato na forma
da lei. NADA MAIS. São Paulo, 14 de agosto de 2017. 09 e 12/12

LEILÕES ONLINE

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Informações pelo telefone: 11-3550-4066, ramal 116, pelo e-mail:  

eduardo@frazaoleiloes.com.br ou www.FrazaoLeiloes.com.br

Carlos Alberto Fernando Santos Frazão – JUCESP n° 203

CADASTRE-SE ANTECIPADAMENTE PARA PARTICIPAR DO LEILÃO

Data: 12 de dezembro de 2017 às 16h00

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022951-91.2016.8.26.0007. 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 RICHARD TEIXEIRA DE SOUZA, CPF 398.819.908-74, 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 22/04/2015, firmou com o réu um contrato de financiamento sob nº 20023247232
para aquisição de um veículo no valor de R$ 25.777,92, tendo como forma de pagamento 42 parcelas de R$ 613,75
cada uma com início em 22/05/2015 e término previsto para 22/10/2015 e que o réu entregou ao autor em garantia
um veículo de marca Renault, modelo Sandero Autentique, 2008, placa EEJ-4495. Ocorre que o réu deixou de pagar
as parcelas que se venceram a partir de 22/07/2016, restando um débito de R$ 13.545,05 até 24/10/2016. Em face
do exposto requer a busca e apreensão do bem e procedência para consolidação da requerente na posse do veículo.
Dá-se como valor da causa a quantia de R$ 13.545,05. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a Busca e Apreensão do bem com a sua CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta e no prazo de 05 dias após o cumprimento da ordem de busca e apreensão purgar a mora com o pagamento
integral do débito pendente. 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 05 de outubro de 2017.

                       JORNAL “ O DIA ”    09 e 12 / 12 / 2017

09 e 12/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005795-24.2015.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de
Miguel, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DANRLEI ALVES PIRES, CPF 068.092.085-42, que lhe foi proposta uma
ação de Busca e Apreensão por parte de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, decorrente do
inadimplemento do contrato de alienação fiduciária tendo o veículo em garantia, HONDA, NXR 150 BROS ESD MIX,
VERMELHA, fab. 2014, placas FOZ1389, oriundo do contrato 20022653669. Tendo em vista as inúmeras diligências
infrutíferas já realizadas nos autos, estando o réu em lugar incerto e não sabido, citado fica, para que em 15 dias contestar
a ação e/ou 5 dias para purgar a mora. O não pagamento do valor em atraso ou contestada à ação presumir-se-ão
verdadeiros os fatos articulados pelo autor (artigos 285 e 319 ambos do C.P.C). 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 22 de maio de 2017.

                     JORNAL ‘ O DIA ’    09 e 12 / 12 / 2017

09 e 12/12

 

 

Edital de Citação. Prazo 20 dias. (Processo nº 0166617-58.2011.8.26.0100). A Dra. Adriana Brandini do Amparo, Juíza de Direito da 
17ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Faz Saber a LUIZ SANCHEZ e s/m VALDEREZ SANCHEZ (CPF em 
comum nº 037.657.258-20), que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SEPETIBA, ajuizou uma ação de Cobrança, pelo Procedimento 
Comum, objetivando o recebimento da quantia de R$ 13.723,79 (julho/2011), referente ás despesas e outros encargos vencidos e 
não pagos, da unidade autônoma nº 13, integrante do Cond. Autor, situado na Rua Maria Lucinda nº 58, Vila Zanardi, Guarulhos/SP. 
Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem 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.  08 e 09/12

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA TORRES 
GOMES ROSA, REQUERIDO POR MACIEL ROSA MOREIRA E OUTROS - PROCESSO Nº1008684-29.2016.8.26.0003. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Marco Aurélio Pelegrini de Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por sentença proferida em 05 de julho de 2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA TORRES GOMES 
ROSA,CPF 214.481.538-08, declarando-a submetida à curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e 
negocial, nos termos do artigo 85, caput e §1º, da Lei 13.146/2015 e nomeado como CURADOR, em caráter DEFINITIVO, o 
Sr. Maciel Rosa Moreira, CPF nº 149.191.458-02 e RG nº 21.183.873, para fins de representação, devendo prestar contas 
anualmente. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de agosto de 2017.                                                                                      [9,19] 
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Moro e Bretas defendem fim do
loteamento político nas estatais

São Paulo, 9, 10 e 11 de dezembro de 2017 Nacional

Jornal O DIA SP
Página 5

Os juízes federais Sérgio
Moro e Marcelo Bretas defende-
ram na sexta-feira (8), em palestra
no 4º Petrobras em Compliance,
o fim do loteamento político de
cargos públicos nas empresas
estatais. Os magistrados são os
responsáveis por processos da
Lava Jato em Curitiba e no Rio de
Janeiro, respectivamente.

“São importantes reformas
gerais que diminuam incentivos
e oportunidades à corrupção, e
uma delas consiste na profissio-
nalização das estatais. Chega de
loteamento político de cargos nas
estatais. Essa foi a raiz dos cri-
mes e dos desvios na Petrobras”,
disse Moro. Ele disse não acre-
ditar que era desconhecida no
conselho de administração a atu-
ação de grupos políticos por trás
dos diretores que foram conde-
nados por conduta criminosa.
“Se identificado isso, essa pes-
soa deve ser vetada”.

Moro defendeu que é preci-
so criar mecanismos internos
para preservar a empresa do lo-
teamento político e da má con-

duta de gestores e sugeriu algu-
mas medidas, como o acompa-
nhamento patrimonial dos gesto-
res para além das declarações de
renda e bens.

“Seria oportuno que a área de
compliance pudesse submeter
executivos e membros do conse-
lho de administração a periódi-
cas avaliações patrimoniais, e
que não fiquem limitadas a exa-
mes de papel”, sugeriu, defen-
dendo um trabalho in loco de
conferir se o estilo de vida dos
gestores é compatível com seus
rendimentos.

O juiz também sugeriu que a
Petrobras avalie recompensar fi-
nanceiramente profissionais que
denunciem irregularidades em
canais anônimos. “Talvez fosse
o caso de pensar em incentivos à
atuação do denunciante. Até se
pensar em uma compensação fi-
nanceira, desde que apresenta-
da uma informação verdadeira, re-
levante, e que seja possível des-
baratar um esquema de corrup-
ção. Pode ser uma compensação
financeira módica. Ninguém deve

enriquecer com isso. Mas o in-
centivo financeiro talvez seja
oportuno para retirar as pessoas
da zona de conforto”.

Corrupção
Moro defendeu que os exe-

cutivos e dirigentes da empresa
tenham em suas salas um quadro
para lembrar o prejuízo de R$ 6
bilhões que a empresa disse ter
sofrido por causa da corrupção e
disse ter “muita clareza de que a
Petrobras não é sinônimo de cor-
rupção”.

“Não confundo a Petrobras
com os crimes praticados por al-
gum executivo no passado.
Aqueles fatos foram extremamen-
te vergonhosos, não só para a
empresa, mas para todos os ci-
dadãos brasileiros, afinal de con-
ta os cidadãos são os acionistas
majoritários”.

O juiz Marcelo Bretas também
considerou que a as indicações
puramente políticas são a princi-
pal preocupação “agora e no fu-
turo”, mas disse acreditar que um
cenário apenas de indicações téc-

nicas é uma utopia.
“Isso aqui não é uma casa de

política. Embora sustente a ban-
deira do país, as cores do país, o
nome do país e a imagem do país,
levados para o exterior através
dessa empresa, ela é uma empre-
sa e deve ser tratada como tal”,
disse, acrescentando que a Jus-
tiça não está contra a política. “A
Justiça não está contra ninguém
a não ser contra malfeitos”.

O presidente da Petrobras,
Pedro Parente, respondeu às su-
gestões de Moro. Ele disse que a
Petrobras já dispõe de um canal
anônimo de denúncias para fun-
cionários. Segundo Parente, des-
de que passou a ser coordenado
por uma empresa de fora da Pe-
trobras, o canal teve um aumento
grande no número de denúncias,
que têm demandado mais investi-
mentos para serem apuradas. So-
bre remunerar o denunciante, o
presidente disse que o instrumen-
to precisa ser avaliado e utilizado
de maneira ponderada. “É um tema
que tem a sua polêmica”.

Parente disse que a empresa faz

um processamento das declara-
ções patrimoniais e de renda en-
tregues pelos dirigentes e realiza
um monitoramento em tempo real
de palavras-chaves utilizadas no
sistema de e-mails corporativos,
além de avaliar por amostragem as
mensagens que são trocadas.

Cabeça erguida
Ao abrir o evento, Parente

disse que “não restam dúvidas
de que a Petrobras avançou”, e
recebe os convidados de “cabe-
ça erguida”. “Para uma empresa
que se viu no furacão de um es-
cândalo de corrupção como a
Lava Jato, não falta simbolismo
em poder ouvir três das mais im-
portantes autoridades do comba-
te à corrupção no nosso país,
dentro da nossa casa, e de cabe-
ça erguida”, disse Parente.

Para Parente, os casos de cor-
rupção foram resultado da alian-
ça entre “uma minoria de executi-
vos desonestos, empreiteiras
igualmente desonestas e maus
políticos”.

“Não falta simbolismo em po-

dermos dizer que fomos vítimas
de um esquema criminoso e que
a grande e imensa maioria dos pe-
troleiros e petroleiras nunca acei-
tou o que aconteceu aqui den-
tro”.

O presidente da Petrobras
destacou que a empresa já trei-
nou 50 mil funcionários na nova
cultura de governança e disse
que o sistema de compliance de-
senvolvido na estatal é reconhe-
cido como o que há de mais avan-
çado no mercado.

A secretária Nacional de
Transparência, Claudia Taya, de-
fendeu que a integridade e o re-
conhecimento da honestidade é
um valor que também trará mais
ganhos financeiros às empresas,
inclusive às pequenas e médias.

“Às vezes, [empresários] fa-
lam que vai custar muito caro, mas
vale a pena. Esse bem intangível,
que é a nossa imagem, está den-
tro dos programas de integrida-
de”, disse. A secretária defendeu
ações que impeçam que futuros
governos revertam as melhorias
na governança. (Agencia Brasil)

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:17/01/2018 -A partir das: 12:35
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a RUA MANUEL
JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68, SAO PAULO, SP,  telefone 1139310744, faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

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

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

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

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

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

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

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

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:1C041- CONTRATO: 802600048864-7-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA-
AGENCIA: 0260 - NOSSA SENHORA DO Ó

VANIA REGINA DE CASTRO GOMES , BRASILEIRO(A), DO LAR CPF 01228442894,
CI 15.190.170 SSP/SP, CASADO(A) COM NIVALDO LUIZ GOMES, BRASILEIRO(A),
ESCAPAMENTEIRO CPF 01228442894, CI 12.834.225 SSP/SP, cônjuge, se casado(a)
estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: RUA PROFESSOR TEODORO BRAGA, Nº 202, VILA
YARA, 4º SUBDISTRITO - NOSSA SENHORA DO Ó, SAO PAULO, SP.  MEDINDO
7,20MS DE FRENTE, POR 20,00MS DE FRENTE AOS FUNDOS, DE AMBOS OS
LADOS TENDO NOS FUNDOS A MESMA LARGURA DA FRENTE, ENCERRANDO
A AREA DE 144,00MS2. COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS,
ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 233.748,05
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 484.000,00

SAO PAULO, 05/12/2017
ARY ANDRÉ NETO

08 - 11/12/2017 - 17/01/2018

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ/MF Nº. 09.367.702/0001-82  - NIRE Nº. 35300352858 - COMPANHIA FECHADA

CARTA DE RENÚNCIA
São Paulo/SP, 04 de setembro de 2017. À COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES (“Compa-
nhia”). Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. 
Atenção: Srs. Conselheiros de Administração da Companhia. Referente: Renúncia ao cargo de Diretor Pre-
sidente da Companhia. Prezados Senhores: Pela presente e para todos os fins e efeitos do artigo 151 da Lei 
6.404/76, eu, LEONARDO COUTO VIANNA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 57.691.434-4 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 
156.835.756-72, apresento minha RENÚNCIA, em caráter irrevogável e irretratável, a partir da presente data, 
ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, para o qual fui eleito na Reunião do Conselho de Administra-
ção realizada em 29 de abril de 2016, às 17h00. Concedo, neste ato, a mais ampla, geral, irrevogável e irretra-
tável quitação, para nada mais reclamar da Companhia, a partir da presente data, a qualquer tempo e/ou a 
qualquer título, com relação: (i) a todo o período em que ocupei o cargo de Diretor Presidente da Companhia; 
e (ii) a quaisquer encargos sociais, tributos, salários ou verbas trabalhistas, reembolso de gastos, com relação 
a todo o período em que ocupei o cargo de Diretor Presidente da Companhia. Atenciosamente, Sr. LEONAR-
DO COUTO VIANNA. De acordo: Sr. ARTHUR PIOTTO FILHO - Presidente do Conselho de Administração da 
Companhia. JUCESP nº 539.895/17-9 em 05.12.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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.

PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 18/12/2017; HORÁRIO: DAS 12:30 AS 12:45h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS NUM 1898, AG. ESTADOS UNIDOS, SP, COD
2887-SÃO PAULO/SP

Contrato: 1.0263.4176671-1 - SED: 30623/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): JANETE MOTA VIEIRA, BRASILEIRA, SEPARADA JUDICIALMENTE,
REPRES. COMERCIAL, CPF: 090.919.298-71, RG: 18.214.527-X. Imóvel sito à: RUA
PRESIDENTE ANTONIO CÂNDIDO, Nº 330, AP 64, LOCALIZADO NO 6º PAVIMENTO
DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OUTEIRO DOS PÁSSAROS, 14º SUBDISTRITO LAPA
- SÃO PAULO/SP. Descrição: Com a área privativa de 126,34m², incluindo o respectivo
espaço para a colocação de armário individual em lugar indeterminado nos subsolos,
área comum de 120,34m², nela incluída a área correspondente a 2 vagas na garagem,
área total de 246,68m². Lance Mínimo Previsto: R$ 1.411.689,08.

São Paulo, 28/11/2017.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial

28/11 - 10 - 18/12/2017



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 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: 18/12/2017; HORÁRIO: DAS 12:30 AS 12:45h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS NUM 1898, AG. ESTADOS UNIDOS, SP, COD
2887-SÃO PAULO/SP

Contrato: 1.0238.0455445-0 - SED: 10298/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
DOMUS
DEVEDOR(ES): ODUVALDO ORLANDO LACAVA, BRASILEIRO, CASADO SOB O
REGIME DA COMUNHÃO DE BENS, ANTES DA LEI 6.515/77, ENGENHEIRO
AGRÔNOMO, CPF: 451.368.748-72, RG: 3.090.808-SP e seu cônjuge LIDIA LACAVA,
BRASILEIRA, PROFESSORA, CPF: 388.365.998-34, RG: 3.835.583-SP. Imóvel sito
à: RUA HOMEM DE MELLO, Nº 1121, APARTAMENTO Nº 22, NO 2º ANDAR DO
EDIFÍCIO SUMARÉ E UM BOX Nº 15 PARA ESTACIONAMENTO DE AUTOMÓVEL DE
PASSEIO NA GARAGEM LOCALIZADA NO SUBSOLO DO EDIFÍCIO SUMARÉ, NO
19º SUBDISTRITO PERDIZES - SÃO PAULO/SP. Descrição: Com a área útil ou
privativa de 94,649m2, a área comum de 60,0865m2 e a área total construída de
154,7355m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 3,3294% no terreno e coisas
comuns. Box nº 15 com a área útil de 10,00ms, a área comum de 29,7528m2,
correspondendo-llhe a fração ideal de 0,8554% no terreno e coisas comuns. Lance
Mínimo Previsto: R$ 713.000,00.

Contrato: 1.0269.4103981-0 - SED: 10291/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
DOMUS
DEVEDOR(ES): SEBASTIAO PAULO DE OLIVEIRA BARBOSA, BRASILEIRO,
SOLTEIRO, MAIOR, COMERCIARIO, CPF: 011.940.328-50, RG: 13.049.780-SSP/SP
e VERA CRUZ BARBOSA DE OLIVEIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR,
TELEFONISTA, CPF: 694.405.908-82, RG: 14.090.039-1-SSP/SP. Imóvel sito à:
TRAVESSA LUZ DA NATUREZA, Nº 620 E RUA 2,  APARTAMENTO  Nº 51,
LOCALIZADO NO 5º PAVIMENTO DO EDIFICIO MONTE CLARO, BLOCO E,
INTEGRANTE DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO ALTOS DO MORUMBI SUL
NO MORUMBI SUL, 29º SUBDISTRITO SANTO AMARO - SÃO PAULO/SP. Descrição:
Com a área privativa de 54,87 m2, e a área comum de 72,63 m2. já incluída a
correspondente a 1 vaga indeterminada no estacionamento descoberto, perfazendo a
áea total construída de 127,50 m2. Lance Mínimo Previsto: R$ 465.940,94.

São Paulo, 28/11/2017.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial

28/11 - 10 - 18/12/2017

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

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90, a
promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram o(s)
imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de
09/12/2017 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial. Quaisquer
informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa Econômica
Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em horário bancário.

Contrato: 8.0249.0888735-4 - SED: 30629/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): PATRÍCIA IRIS AVELINO DOS SANTOS, BRASILEIRA, CASADA
SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/
77, OPERADORA DE TELEMARKETING, CPF: 203.854.368-23, RG: 27.729.230-X-
SSP/SP. Imóvel sito à: RUA RIO IMBURANA, Nº 320, APARTAMENTO Nº 12-C,
LOCALIZADO NO 1º PAVIMENTO DO CONDOMÍNIO PITANGUEIRAS  IV,
INTEGRANTE DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ BONIFÁCIO - ITAQUERA II /
III, NO DISTRITO DE ITAQUERA - SÃO PAULO/SP.

São Paulo, 09/12/2017.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Agente Fiduciário

 09, 12 e 13/12/2017

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 01 de novembro
de 2017por parte da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com sede no
Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, na cidade de Brasília/DF, fica
INTIMADO,THIAGO MARUL MANTOVANI, brasileiro, solteiro, maior,
comerciante, RG nº 43.703.680-7-SSP/SP, CPF/MF sob nº 324.907.508-
60, a efetuar neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins de
Vasconcelos, nº 2.378, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00
horas, o pagamento de R$196.452,79com os encargos previstos em
contrato de alienação fiduciária registrado sob nº 6 na matrícula
nº.170.107, referentes à aquisição de um imóvel, sob nº 2, localizado
no empreendimento denominado Residencial Nova Linda, situado na
Rua Oliveira Lima, nº 44, no 12º Subdistrito – Cambuci.O pagamento
será efetuado no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste
edital; e não pago a importância devida, serão constituídos em mora,
nos termos do artigo 26 e seus parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de
novembro de 1.997. Em virtude da não localização da destinatária, é
feita a intimação da mesma por edital, publicado por 03 (três) dias. São
Paulo, 02 de dezembro de 2017. Eu, Adriana Bergamo Bianchini da
Silva, Oficial Interina, a digitei, conferi e assino.    08, 11 e 12/12/17

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 06 de novembro
de 2017por parte da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com sede no
Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, na cidade de Brasília/DF, fica
INTIMADA,ROSANA CREPALDI FERRARI, brasileira, solteira, maior,
promotora de eventos, RG nº 35.331.080-3-SSP/SP,  CPF sob nº
357.747.498-00, a efetuar neste Oficial de Registro de Imóveis, à
Avenida Lins de Vasconcelos, nº 2.378, Vila Mariana, nesta Capital, das
09:00 às 16:00 horas, o pagamento de R$13.082,51com os encargos
previstos em contrato de alienação fiduciária registrado sob nº 6 na
matrícula nº.2.713, referentes à aquisição de um imóvel, situado na Rua
Professora Edmeia Attab, nº 199, no 18º Subdistrito – Ipiranga.O pagamento
será efetuado no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste
edital; e não pago a importância devida, serão constituídos em mora,
nos termos do artigo 26 e seus parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de
novembro de 1.997. Em virtude da não localização da destinatária, é
feita a intimação da mesma por edital, publicado por 03 (três) dias. São
Paulo, 07 de dezembro de 2017. Eu, Adriana Bergamo Bianchini da Silva,
Oficial Interina, a digitei, conferi e assino.          08, 11 e 12/12/17

Processo 1037675-93.2015.8.26.0053 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade
Pública / DL 3.365/1941 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER e
outro - Empresa de Terrenos Cabuçu - - Francisco Duarte Nogueria - - Norberto Alves
Nunes - - Luís de Próspero - - Carlos de Montfort Ivancko - - Espólio de Geraldo Russomano
(Invte Paulo Roberto Russomano) e outros - Ubirajara Celso Russomanno - - MARIA DA
PENHA GARCIA FARIA - - Espólio de Aldemar Carelli Faria -  EDITAL PARA
CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ)
DIAS, expedido nos autos do Processo nº 1037675-93.2015.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 14ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes,
Estado de São Paulo, Dr(a). Randolfo Ferraz de Campos, na forma da Lei, etc.  FAZ
SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM - DER move uma ação de Desapropriação contra Empresa
de Terrenos Cabuçu, CNPJ nº 00.872.476/0001-12, Julio Castello Branco e sua esposa
Noêmia Castello Branco, Francisco Duarte Nogueria, Norberto Alves Nunes, Luís de
Próspero, Carlos de Montfort Ivancko e Espólio de Geraldo Russomano (Invte Paulo Roberto
Russomano), objetivando incorporar totalmente ao seu patrimônio, o terreno composto de
duas áreas, localizado à Rodovia Fernão Dias, s/nº, Jardim Tremembé, São Paulo/SP,
CEP 02284-000: ÁREA 1- Estaca 1063 + 18,60 a 1082 + 0,27; ÁREA 2 - Estaca 1086 +
15,06 a 1101 + 12,11, com área expropriada de 46.317,11m², transcrito sob nº 72 no 2º CRI
da Capital/SP, inscrito no INCRA sob nº 617.091.010.251-0, declarado de utilidade pública
conforme Decreto Estadual nº 57.930, de 30/03/2012, mediante a oferta de R$ 24.000.000,00.
A ação foi CONTESTADA pela Empresa de Terrenos Cabuçu, representada por seu sócio
Jair Pereira Paiva, RG nº 121.881-DF e CPF/MF sob nº 034.052.651-34, aceitando o valor
da oferta a título de indenização. Assim, para o levantamento dos depósitos efetuados, foi
determinada a expedição do presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias a contar da
publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do artigo 34, do Decreto Lei Nº
3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de novembro de 2017.             D- 08 e 09/12.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Federação Paulista de Karate, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Estatuto, convoca os Presidentes ou seus
representantes legais devidamente credenciados das entidades de
prática afiliadas em pleno gozo de seus direitos estatutários, para a
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 20 de janeiro de
2018, em primeira convocação às 09h00 com a presença da maioria
dos afiliados e às 09h30 em segunda e última convocação com a
presença de qualquer número das afiliadas, a ser realizada no Auditório
do Hotel Century, sito à Rua Teixeira da Silva, nº 647 – Bairro do
Paraíso – na cidade de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: 01 - Aprovação dos relatórios Administrativo, Financeiro
e Técnico do exercício de 2017; 02 – Aprovação do Balanço Financeiro
do exercício de 2017 e do respectivo parecer do Conselho Fiscal; 03-
Aprovação da Previsão Orçamentária para o exercício de 2018; 04 –
Homologação dos Atos da Presidência durante o ano de 2017; 05-
Aprovação da tabela de custas; 06 – Assuntos Gerais pertinentes ao
karate paulista. De acordo com o estabelecido em nosso Estatuto, o
voto é UNIPESSOAL, ou seja, uma pessoa não poderá representar
mais de uma Entidade de Prática. São Paulo, 05 de dezembro de 2017.
José Carlos Gomes de Oliveira – Presidente.          08,11 e 12/12/17

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021163-
84.2010.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II -
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cinara Palhares, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Irineu Ferraz Carvalho, CPF 628.415.728-20, que Banco Safra S/A, ajuizou
uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 11.154,51 (11/2009), acrescidos de
juros e correção monetária, referente ao débito das faturas do cartão de crédito da bandeira
Visa (Safra Visa Gold Internacional nº 4016.8400.0962.1114), bem como ao pagamento de
custas, honorários e demais cominações. Estando o requerido em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o
valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas ou embargue, sob pena de
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os
fatos. Será o presente edital, 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.         B 09 e 12/12

Edital de Intimação – prazo: 20 dias – processo nº 0005999-66.2016.8.26.0003. O (A) MM.
Juiz (a) de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional – III – Jabaquara, Estado de São
Paulo, Dr(a). Renata Barros Souto Maior Baião. Faz Saber  a(o) Patricia Celestino
Pontes, RG 28062405, CPF 196.741.968-03, R. Dona Carmela, 239 – Jardim Regina,
CEP 03271-929, São Paulo – SP, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento
de Sentença, movida por Instituto Educacional Seminário Paulopolitano. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi
determinada a sua Intimação por Edital, para que no prazo de 15 dias úteis, pague a
quantia de R$ 4.590,14(janeiro/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 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.       09 e 12/12.

Edital de Citação – prazo: 20 dias. Processo nº 1006129-07.2015.8.26.0704. O(A) MM.
Juiz (a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional – XV – Butantã, Estado de São Paulo,
Dr(a). Monica Lima Pereiro, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Dennis Van Wanrooli,
que lhe foi proposta uma ação Monitória, por parte de  Fundação São Paulo, alegando em
síntese, a cobrança da quantia de R$ 1.430,35(setembro/2015) corrigida pela Tabela
Prática Para Calculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, referente as
mensalidades não pagas. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que em 20 dias, a fluir após o prazo supra, contados a partir da publicação
deste edital, ofereçam embargos monitórios, ou pague a importância supra, ficando ciente,
outrossim, que neste último caso ficará isento de custas e honorários advocatícios, e de
que na hipótese de não pagamento, ou oferecimento de embargos, será iniciada a execução,
conforme previsto no Livro II, Titulo II e IV.Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da Lei. 09 e 12/12.
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SINDICOOPERATIVAS - Sindicato das Cooperativas do Estado de São Paulo
CNPJ 01.008.278/0001-78

Edital de Convocação de Assembleia-Geral Extraordinária
O presidente do SINDICOOPERATIVAS, Sindicato das Cooperativas do Estado de São Paulo, no uso de atribuições 
do Estatuto Social, convoca os associados presidentes de cooperativas para a Assembleia-Geral Extraordinária 
do dia 15/12/2017, na sede sindical, na Rua Traipu, 114, 9.° andar, conj. 92, Pacaembu, São Paulo, SP, em duas 
convocações: 1.ª, às 14h, com a metade mais um dos sócios; 2.ª, às 15h, com qualquer quórum. Ordem do dia:
a) apreciação e votação de fontes de custeio do sindicato inclusas em convenções coletivas de trabalho;
b) outros assuntos de interesse social. São Paulo, 09 de dezembro de 2017. Fernando Meirelles, presidente.

Coirmãos Participações S/A.
CNPJ/MF nº 53.973.160/0001-83 - NIRE nº 35.300.105.362

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
São convocados os senhores Acionistas da Coirmãos Participações S/A., para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 18 de dezembro de 2017, às 10:00 horas, em primeira convocação e às  
10:30 horas, em segunda convocação, na Rua Boa Vista, 186 - 9º andar, Ala A, Sala 03-A, Centro, São Paulo/SP, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Alteração e Consolidação do Estatuto Social vigente;  
b) Eleição da Diretoria; c) Outros assuntos de interesse da Sociedade. São Paulo, 08 de dezembro de 2017. A Diretoria.

 Quinta das Bravas Participações Societárias Ltda
CNPJ Nº 20.533.103/0001-24 | NIRE Nº 35228476134

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas
Reunião em 8/12/2017, 14h30, na sede na Avenida Guaipá, 1117, Sala 2, Vila Leopoldina, São Paulo/SP, 
CEP 05089-000. Presentes todos os sócios na totalidade do capital social. A mesa composta por Presi-
dente, Sr. Bruno Ricardo de Vasconcelos e Secretário, Sr. Alexandre Nuno de Vasconcelos. Convo-
cação: conforme faculta o Artigo 1072 da Lei 10.406/02. Deliberações: de posse dos documentos con-

R$100.636,00, 
inscritos a título de Futuro Aumento de Capital (FAC), será restituído ao sócio credor, o Sr. Bruno 
Ricardo de Vasconcelos; e o valor de R$818.514,00 será reduzido do Capital Social, sendo devolvido R$ 
429.677,00 ao Sr. Bruno Ricardo de Vasconcelos e R$388.837,00 ao Sr. Alexandre Nuno de Vasconce-
los, nos próximos 6 meses, devido ao valor ser excessivo à atividade da empresa. Encerramento: Nada 

Bruno Ricardo de 
Vasconcelos: Sócio/Presidente; Alexandre Nuno de Vasconcelos: Sócio/Secretário.

1. Data, Horário e Local: Em 22/11/2017, às 14hs, na sede social da Highline do Brasil Infraestrutura 
de Telecomunicações S.A. (“Companhia”), localizada em São Paulo/SP, na Avenida Nove de Julho, nº 
5.229 e 5.257, 4º andar, Conjuntos 41-A e 41-B, Jardim Paulista, CEP 01407-200. 2. Convocação 
e presença: Dispensadas as formalidades de convocação em face da presença da totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia nos termos do Artigo 17 §4º do Estatuto So-
cial da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Otavio Lopes Castello Branco e 
secretariados pelo Sr. Andre Franco Sales. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do conselho 
de administração da Companhia, para examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do 

Companhia por parte de seus acionistas. 5. Deliberações: Após exame, discussão e votação das 
matérias constantes de ordem do dia, os membros do conselho de administração da Companhia pre-
sentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas a abertura de 

-
panhia, de garantia em favor de Alexandre da Silva Braga, Sérgio Bekeierman, José Evandro Monteiro, 

6. Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado, o Presidente da reunião ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como nin-

à lavratura desta ata, a qual foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Mesa: Presidente 
Conselhos Presentes: 

esta confere com a original. São Paulo, SP, 22 de novembro de 2017. Mesa: André Franco Sales – 
JUCESP 

Ata De Reunião Do Conselho De Administração em 22/11/2017

Highline do Brasil Infraestrutura de Telecomunicações S.A.
CNPJ n o 15.215.988/0001-83 | NIRE n o 35.300.434.935

BRASIL ESCROW DEPÓSITOS E ADMINISTRAÇÃO S.A.
CNPJ/MF: 13.009.039/0001-11 - NIRE: 35.300.387.945

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam 
convocados os Srs. Acionistas da Brasil Escrow Depósitos e Administração S.A. 
(“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na 
Av. Magalhães de Castro, 4800, Torre 1 - cjs. 161/163, São Paulo - SP, CEP 05.676-120, 

a dissolução da Companhia; b) a liquidação, a nomeação, a remuneração do liquidante 
e aprovação das contas do liquidante; e c) a consequente extinção da Companhia e 
autorização para que o liquidante pratique todos os atos necessários para a extinção 
da Companhia. Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2017. Brasil Escrow Depósitos e 
Administração S.A. Por sua Diretora Maria Cristina de Ferreira Pinto.

ITAQUERE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária dos Sócios

NELSON JANCHIS GROSMAN, na qualidade de sócio administrador, da ITAQUERE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o nº 46.557.443/0001-89, convoca todos os
sócios de suscitada empresa para Assembleia Geral Extraordinária, a ocorrer no dia 15/01/2018, às 11 hs, em primeira
convocação, e às 11:30 h, em segunda convocação, no escritório de advocacia Grosman Advocacia, na Rua Dr.
Guilherme Bannitz, 90, 3º andar, Conjunto 33, Itaim Bibi – São Paulo – SP – CEP: 04532-060, para deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: 1) Alteração no Contrato Social da ITAQUERE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., no tocante ao encerramento das 4 (quatro) filiais, que inexistem desde a época que as
quotas foram arrematadas por Nelson Janchis Grosman; 2) Alteração no Contrato Social ITAQUERE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., a fim de alterar o endereço da sede para a Rua Dr. Guilherme Bannitz, 90,
3º andar, Conjunto 33, Itaim Bibi, Cep. 04532-060, tendo em vista sua administração se encontrar em São Paulo e,
3) Alteração no Contrato Social da ITAQUERE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., de
demais cláusulas haja vista a mudança na legislação processual e suas adaptações, uma vez que a 14ª alteração
contratual “consolidada” ocorreu em 28/09/1998. Em obediência ao art. 1.074 do Código Civil, a Assembleia Geral
instala-se, em primeira convocação, com 3/4 (três quartos) do capital social e, em segunda convocação, com qualquer
número. Os sócios que não puderem comparecer na data e no horário marcados, poderão se fazer representar por
procuradores devidamente constituídos através de outorga de mandato por instrumento público, com especificação
precisa dos poderes e dos atos autorizados, devendo o instrumento ser levado a registro juntamente com a ata da
respectiva Assembleia Geral. São Paulo, 11 de dezembro de 2017. NELSON JANCHIS GROSMAN K-11, 12 e 13/12

LEILÕES ONLINE

SUCATA DE BOBINAS DE MADEIRA

Informações pelo telefone: 11-3550-4066, ramal 116, pelo e-mail:  

eduardo@frazaoleiloes.com.br ou www.FrazaoLeiloes.com.br

Carlos Alberto Fernando Santos Frazão – JUCESP n° 203

CADASTRE-SE ANTECIPADAMENTE PARA PARTICIPAR DO LEILÃO

Data: 12 de dezembro de 2017 às 15h00

Foros Regionais. I Santana. Varas Cíveis. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003706-
37.2013.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).
Daniela Claudia Herrera Ximenes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADAUTO APARECIDO ALVES SANTOS, que
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão, decorrente
do inadimplemento do contrato de financiamento nº 20017810740, filial 244, para a aquisição do veículo, no valor de R$
12.765,12, parcelado em 48 parcelas de R$265,94, cada uma, com início em 05/01/2012 e término previsto para 05/12/
2015. Foi dado em garantia em alienação fiduciária, o veículo HONDA, CG 150 FAN ESI, CINZA, ano de fabricação 2011,
placas FAF2348, movido a álcool/gasolina, chassi nº 9C2KC1670CR459330. O veículo foi apreendido, conforme se verifica
a fl.61 vº dos autos. Estando o réu em local ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por edital, para que em 05 dias a fluir
após os 20 dias supra, pague a dívida pendente (vencida) e/ou no prazo de 15 dias a fluir após os 20 dias supra, conteste
a ação, sob pena de presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo autor e, em ambos os casos, sob pena de
consolidar-se a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor (artigo 3º e §§ do Decreto-lei nº 911/69, com
a nova redação que lhe deu a Lei 10.931/04). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de março de 2017.

                      JORNAL “ O DIA ’    09 e 12 / 12 / 2017

09 e 12/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011178-44.2017.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo
Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDSON LUIZ TERCEIRO, CPF 048.472.728-11, que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de Educação
e Cultura Ltda. S/C SINEC. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º,
IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a
fluir após o prazo de 20 dias supra, pague a quantia de R$ 40.089,72 (setembro/2017), devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos,
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de novembro de 2017.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1027522-20.2016.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 26ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo
Borges Fantacini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Clóvis Roberto Ronco, CPF 614.655.188-00, RG
5.984.519, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino
Renovado Objetivo – Supero Ltda, objetivando a cobrança de R$ 21.013,16 (maio/2015), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais, prestados no ano letivo de 2012. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas
processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena
de revelia, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em
executivo. 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 05 de dezembro
de 2017.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018642-28.2017.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Anderson
Suzuki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DENILSON FERNANDES LEITE, CPF 220.890.908-98,
RG 47228302, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Educacional Bricor Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513,
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após os 20 dias supra, pague a quantia de R$ 3.105,45 (agosto/2017), devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos,
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de dezembro de 2017.
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FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 4ª VARA CÍVEL - Avenida das Nações
Unidas, 22939 - Torre Brigadeiro - 11º andar - sala 17 - Vila Almeida - CEP 04795-
100 -  Fone:  11-55418425,  São Paulo-SP -  Emai l :  s toamaro4cv@tjsp. jus.br -
EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1022704-91.2017.8.26.0002.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro,
Estado de São Paulo, Dr. Renato de Abreu Perine, na forma da Lei,  etc. FAZ
SABER a E LTON ALVES TEIXEIRA DA SILVA (RNE 43 .029 .060-7 ; CPF
394.400.438-81),  atualmente em lugar ignorado, que pelo presente, expedido
nos autos da ação MONITÓRIA movida por WAGNER MULINARI, fica devidamente
CITADO para,  no prazo de 15 dias ,  a f lu ir  após os 20 dias supra, PAGAR o
DÉBITO de R$9.510,79 (no ajuizamento), representado por cheques que perderam
a força  de execução,  a  ser  a tua l izado e  acresc ido  das  cominações lega is ,
isento de custas e honorários, ou OFEREÇA EMBARGOS, sob pena de constituir-
se o TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados
e c iente de que não havendo mani festação será nomeado Curador Especia l .
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de novembro de 2017.

08  e  09/12

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ/MF Nº. 09.367.702/0001-82 - NIRE Nº. 35300352858 - COMPANHIA FECHADA

CARTA DE RENÚNCIA
São Paulo/SP, 04 de setembro de 2017. À COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES (“Companhia”). 
Aos cuidados do Conselho de Administração. Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 
04551-065, São Paulo/SP. Referente: Renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração. Prezados 
Senhores: Pela presente e para todos os fi ns e efeitos do artigo 151 da Lei 6.404/76, eu, PAULO YUKIO FUKUZAKI, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 
10.194.341 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 073.215.168-65, residente e domiciliado na cidade e Estado de São 
Paulo, com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, São Paulo/SP, apresento minha 
RENÚNCIA, em caráter irrevogável e irretratável, a partir da presente data, ao cargo de membro efetivo do Conselho 
de Administração da Companhia, para o qual fui eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 
de abril de 2016 às 15h00. Concedo, neste ato, a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais 
reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação a todo o 
período em que ocupei o cargo no Conselho de Administração da Companhia, comprometendo-se a manter em sigilo 
todas as informações que tenham sido adquiridas no respectivo período. Atenciosamente, SR. PAULO YUKIO 
FUKUZAKI. De acordo: SR. ARTHUR PIOTTO FILHO - Membro do Conselho de Administração da Companhia. 
JUCESP nº 546.018/17-8 em 05.12.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ/MF Nº. 09.367.702/0001-82  - NIRE Nº. 35300352858 - COMPANHIA FECHADA

CARTA DE RENÚNCIA
São Paulo/SP, 04 de setembro de 2017. À COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES (“Companhia”). 
Aos cuidados do Conselho de Administração. Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 
04551-065, São Paulo/SP. Referente: Renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração. Prezados 
Senhores: Pela presente e para todos os fi ns e efeitos do artigo 151 da Lei 6.404/76, eu, ANTONIO LINHARES DA 
CUNHA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Iden-
tidade RG nº M-751.190 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 414.102.036-20, residente e domiciliado na cidade e 
Estado de São Paulo, com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, São Paulo/SP, apre-
sento minha RENÚNCIA, em caráter irrevogável e irretratável, a partir da presente data, ao cargo de membro efetivo 
do Conselho de Administração da Companhia, para o qual fui eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
realizada em 29 de abril de 2016 às 15h00.  Concedo, neste ato, a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quita-
ção, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com 
relação a todo o período em que ocupei o cargo no Conselho de Administração da Companhia, comprometendo-se a 
manter em sigilo todas as informações que tenham sido adquiridas no respectivo período. Atenciosamente, SR. AN-
TONIO LINHARES DA CUNHA. De acordo: SR. ARTHUR PIOTTO FILHO - Membro do Conselho de Administração 
da Companhia. JUCESP nº 546.019/17-1 em 05.12.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ/MF Nº. 09.367.702/0001-82  - NIRE Nº. 35300352858 - COMPANHIA FECHADA

CARTA DE RENÚNCIA
São Paulo/SP, 04 de setembro de 2017. À COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES (“Companhia”). Aveni-
da Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. Atenção: Srs. Conselheiros de 
Administração da Companhia. Referente: Renúncia ao cargo de Diretor da Companhia. Prezados Senhores: Pela presente 
e para todos os fi ns e efeitos do artigo 151 da Lei 6.404/76, eu, ITALO ROPPA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 39.541.382-5 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o 
nº 404.189.877-34, apresento minha RENÚNCIA, em caráter irrevogável e irretratável, a partir da presente data, ao cargo 
de Diretor sem designação específi ca Companhia, para o qual fui eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada 
em 29 de abril de 2016, às 17h00.  Concedo, neste ato, a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada 
mais reclamar da Companhia, a partir da presente data, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação: (i) a todo o 
período em que ocupei o cargo de Diretor da Companhia; e (ii) a quaisquer encargos sociais, tributos, salários ou verbas tra-
balhistas, reembolso de gastos, com relação a todo o período em que ocupei o cargo de Diretor da Companhia. Atenciosa-
mente, SR. ITALO ROPPA. De acordo: SR. ARTHUR PIOTTO FILHO - Presidente do Conselho de Administração da Com-
panhia. JUCESP nº 539.894/17-5 em 05.12.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.


