
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001619-77.2016.8.26.0004. 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 todos os que o presente edital, com o prazo de 30 (trinta) dias virem ou ele tiverem conhecimento,
que neste juízo corre seus trâmites um processo de ação monitória, para cobrança de um crédito de R$35.745,48 (fevereiro/
2016), em que figura como réu o Sr. ADERBAL GAMA NOBAYASHI, CPF nº 105.564.908-51, e como esteja o mesmo em
lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente, devendo no prazo de 15 dias,
a contar do prazo deste edital, promover sua defesa, sob pena de revelia, quando será indicado curador especial para
representa-lo. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo/SP, em 21 de fevereiro de 2019.                                               10 e 11 / 05 / 2019

EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0025835-70.2012.8.26.0001. A MMª. Juíza
de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Cecilia Monteiro Frazão,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a ROSE MARY MARTINS (CPF. 044.178.948-09) que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou
ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 70.133,56 (maio de 2017), representada pela Cédula de Crédito
Bancário Empréstimo Capital de Giro n° 35352048. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida sua
CITAÇÃO por 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 converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$
3.018,43 do qual fica por este edital INTIMADA, podendo apresentar recurso no prazo de 15 dias. Decorridos os
prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente,
afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de março de 2019.
10 e 11 / 05 / 2019

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002262-56.2019.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) GILBERTO DE OLIVEIRA ARAÚJO, Brasileiro, Casado, RG 15519654, CPF 043.889.288-79, que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Beneficente São Camilo. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 11.929,95 (Janeiro/2019),
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 27 de março de 2019.
10 e 11 / 05 / 2019

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003544-26.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GILSA CARMO DOS SANTOS, Brasileiro, RG 33.424.133-9, CPF 218.743.598-
90, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Fundação Armando Alvares
Penteado. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir
dos 20 dias supra, efetue o pagamento do débito no montante de R$ 15.196,51 (abril de 2018), sob pena de
incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de
penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 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.                                                                                                      10 e 11 / 05 / 2019

9ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 9º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0059857-
75.2017.8.26.0100 (processo principal n° 0224883-09.2009.8.26.0100). O Dr. Valdir da Silva Queiroz Júnior, Juiz de Direito
da 9ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Sabrina Domingos de Araújo Simão (CPF. 071.675.407-06) e Fábio
Curvello Pinto (CPF. 000.419.607-42), que nos autos da ação de Obrigação de Fazer, com pedido Urgente de Tutela
Antecipada, c/c ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
Habilil Produções S/S Ltda ME (CNPJ. 02.296.140/0001-84), em face de RF Tech Equipamentos Eletrônicos Ltda, foi deferida
a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifestemse sobre o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa RF Tech Equipamentos Eletrônicos Ltda (CNPJ. 08.297.986/0001-15), requerendo as
provas cabíveis. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao
feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital, o qual será afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de maio de 2019.
10 e 11 / 05 / 2019

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000864-22.2017.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento
Alves de Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCOS ELPINO GERMANO (CPF 250.303.848-47), que Banco
Santander (Brasil) S/A lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$108.181,13
(janeiro de 2017), decorrente da Linha de Crédito - Crédito Pessoal (Eletrônico) n°0572000121380322750
(0572000121380). Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias,
a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não
sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                   10 e 11 / 05 / 2019

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1037322-15.2015.8.26.0001. Classe: Assunto: Procedimento Comum - Contratos
Bancários. Requerente: BANCO DO BRASIL S/A. Requerido: Unilaser Suprimentos de Informatica Ltda e outros. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1037322-15.2015.8.26.0001. A MMa. Juiza de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Unilaser
Suprimentos de Informática Ltda, CNPJ 07.610.592/0002-93, Carla Correa dos Santos, CPF. 045.276.016-01 e Aroldo Inácio dos
Santos,CPF. 623.161.416-68, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum sob nº 1037322-15.2015.8.26.0001 por
parte de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a cobrança da quantia de R$ 108.297,26 (novembro de 2015), referente ao
Contrato para Desconto de Títulos - Cláusulas Especiais n° 428.302.261. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido,
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 réus serão considerados reveis, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 18 de abril de 2018.                                                                                             10 e 11 / 05 / 2019.

Processo 1051096-72.2016.8.26.0100 - Execução de Título Extrajudicial - Seguro - BRADESCO SAÚDE S/A - EDITAL DE
CITAÇÃO. Processo Digital nº:1051096-72.2016.8.26.0100. Classe: Assunto:Execução de Título Extrajudicial - Seguro.
Exeqüente: BRADESCO SAÚDE S/A.  Executado: C F de Almeida-me.  EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1051096-72.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado
de São Paulo, Dr(a). Leandro de Paula Martins Constant, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) C F DE ALMEIDA-ME, CNPJ
04.885.046/0001-96, com endereço à Rua Ariosvaldo Pereira Cintra, 1460, apto 301, Bloco 6, Serraria, CEP 57046-295,
Maceio - AL, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BRADESCO SAÚDE S/A,
objetivando a quantia de R$ 9.296,00 (março de 2017), representada pelas faturas de apólice de seguro de saúde médica
n° 124233. 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 converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente
de R$ 1.463,33. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 07 de maio de 2019.                                                                                                 10 e 11 / 05 / 2019

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1064660-84.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a GLOBE LOGÍSTICA LTDA EPP (CNPJ. 12.366.307/0001- 90), que Tam Linhas Aéreas S/A lhe
ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 16.121,01 (maio de 2018), representada pela Duplicata n°
4830505. 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. Decorridos os prazos
supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado
e publicado. NADA MAIS.                                                                                                           10 e 11 / 05 / 2019

8ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL SP.    EDITAL de
CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1075871- 54.2016.8.26.0100. A Dra. VANESSA
RIBEIRO MATEUS, MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a
DANIEL LANGER (RG 20.128.493; CPF 256.673.228-03), que ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL CAMPO BELO (Aubrick Escola BIlíngue Multiculrural) lhe move
ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação no pagamento de
R$33.558,54 (julho/2016) a ser atualizado e acrescido das cominações legais,
débito este decorrente de serviços educacionais prestados ao filho do réu no
ano letivo de 2015. Estando o réu em lugar incerto e não sabido, 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 não havendo manifestação lhe será nomeado Curador
Especial. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.

10 e  11/05

Manausgás S.A.
CNPJ/MF Nº 04.007.507/0001-28 - NIRE 35.300.362.446

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 01.04.2019.
1. Data, Hora e Local: Ao 01.04.2019, às 15 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, nº 2.001, 11º andar, 
conjunto 1.116, Cidade de São Paulo/SP - CEP 01311-300. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, face a 
presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Clóvis Correia 
Junior, Secretário: José Ricardo dos Santos Neto. 4. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Por unanimidade de votos foi 
dispensada a leitura da ordem do dia, as seguintes deliberações foram aprovadas, sem quaisquer ressalvas pela totalidade dos 
conselheiros presentes, observados os impedimentos legais. 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos 
termos do § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76; 4.2. Destituição de Diretor: Destituir o membro da Diretoria o Sr. William 
George Barrington, (CI/RG nº 5.389.490-SSP-SP, CPF/MF nº 634.732.088-68), brasileiro, maior, solteiro, nascido em 
09/09/1953, empresário, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Capitão Antônio Rosa, nº 76, CEP 01443-010. ao qual, 
a Companhia, convalida e outorga a mais ampla, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação fatos e atos praticados em 
decorrência do exercício do cargo de administração, 4.3. Eleição de Novo Diretor: Eleger em substituição ao diretor 
destituído William George Barrington, para cumprir o restante do mandato, o Sr. Hermano Darwin Vasconcellos 
Mattos, (CI/RG nº 02.189.986-9 SSP/RJ, CPF/MF nº 295.590.147,49), brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e 
domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, na Rua Guilherme Baptista, 935, Recreio dos Bandeirantes, CEP.: 22.970-160, na função de 
Diretor sem designação específi ca, 4.4. Prazo do Mandato: O diretor é eleito para cumprir o restante do mandato que 
encerrará em 30.03.2020. 4.5. Declaração de desimpedimento: O diretor ora eleito declara, sob as penas da lei que não 
está impedido por lei especial, de exercer a administração de sociedade e nem condenado ou sob efeito de condenação, a pena 
que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; e, em ato contínuo tomou posse mediante termo 
assinado em livro próprio na sede da companhia, 4.6. Remuneração dos Diretores: Fixar a remuneração global anual dos 
diretores no valor de R$ 1.440.000,00. 5. Encerramento: Nada mais a tratar, o Sr. Presidente da reunião, suspendeu a mesma 
pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que após lida e aprovada, foi por mim, secretário da reunião, e por todos assinada. 
6. Assinaturas: Clóvis Correia Junior - Presidente da Reunião, José Ricardo dos Santos Neto - Secretário da Reunião. 
Conselheiros Presentes: Clóvis Correia Junior, José Ricardo dos Santos Neto e Hermano Darwin Vasconcellos Mattos. Certidão 
- Confere com o original lavrado em livro próprio. Salvador, 01.04.2019. Clóvis Correia Junior - Presidente da 
Reunião, José Ricardo dos Santos Neto - Secretário da Reunião. Conselheiros Presentes: Clóvis Correia Junior, José 
Ricardo dos Santos Neto, Hermano Darwin Vasconcellos Mattos. Diretor Eleito: Hermano Darwin 
Vasconcellos Mattos. JUCESP nº 236.301/19-6 em 29/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Empreendimentos e Participações B4 Ltda.
CNPJ/MF nº 03.365.929/0001-02 - NIRE 35.224.145.311

Extrato do Termo de Deliberação de Sócios 
Marcos Augusto de Moraes, brasileiro, casado, empresário, RG nº 16.297.391-3 SSP/SP e CPF/ME nº 091.926.518-95; 
Marcelo de Barros Loureiro, brasileiro, casado, empresário, RG nº 14.297.391-3 SSP/SP e CPF/ME nº 090.196.558-84 e 
Intezos S.A., com sede em Montevidéu, CNPJ/ME 06.024.966/0001-45, ambos representados por seu procurador, Marcos 
Augusto de Moraes, únicos sócios representando a totalidade do capital social, deliberam por unanimidade: 1. Tendo em vis-
ta que o capital social se encontra totalmente subscrito e integralizado e que a Sociedade possui prejuízos acumulados, apu-
rados até 31.12.2018, no valor de R$ 18.264.078,51, os sócios aprovam a redução do capital social no valor de R$ 
18.264.078,00, mediante a absorção do saldo parcial de referidos prejuízos acumulados, remanescendo um saldo de R$ 0,51 
para compensação com lucros futuros, com o cancelamento de 18.264.078 quotas, com valor de R$ 1,00 cada. 2. Tendo em 
vista que o capital social é excessivo em relação ao seu objeto, os sócios aprovam a redução do capital social no valor de R$ 
30.000.000,00, com o cancelamento de 30.000.000 de quotas, com valor de R$ 1,00 cada. 2.1. O capital social reduzido será 
restituído aos sócios em moeda corrente nacional, de acordo com a proporção de participação dos sócios e conforme a dis-
ponibilidade de caixa da Sociedade. 3. Em decorrência das reduções serão canceladas (i) 2.990.958 quotas do sócio Marcos 
Augusto de Moraes; (ii) 45.273.119 quotas da sócia Intezos S.A.; e (iii) 1 quota do sócio Marcelo de Barros Loureiro. 4. O ca-
pital social passa de R$ 115.233.048,00, representado por 115.233.048 quotas, com valor de R$ 1,00 cada, para R$ 
66.968.970,00, representado por 66.968.970 quotas, com valor de R$ 1,00 cada. 5. Os sócios determinam aos administrado-
res que este Termo seja publicado, após decorridos 90 dias da publicação, sem que haja oposição de qualquer credor, seja 
averbado na JUCESP, acompanhado da competente alteração de contrato social. Nada mais. São Paulo, 08.05.2019. Marcos 
Augusto de Moraes, Marcelo de Barros Loureiro e Intezos S.A. Por: Marcos Augusto de Moraes. 

Hanzo S.A.
CNPJ nº 06.972.272/0001-30 - NIRE 35.300.458.427

Aviso aos Acionistas

A Hanzo S.A. (“Companhia”) informa aos seus acionistas que, em 21/06/18, às 9 hs, foi realizada AGE da Companhia 
(“Assembleia Geral”), na qual foi aprovado, entre outros assuntos, o aumento do capital social da Companhia no valor 
mínimo de R$ 3.667.339,45 e no valor máximo de R$ 6.428.287,57, observados os seguintes termos e condições: (i) o 
valor de até R$ 6.421.122,17, ao preço de emissão de R$ 0,18 por ação, mediante a emissão de novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, em tudo iguais às ações ordinárias já existentes; e (ii) a emissão adicional de até 
20.224.782 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo iguais às ações ordinárias já existentes, 
correspondente à parcela do aumento no valor de R$ 7.165,40 (“Aumento de Capital”). Tendo em vista o disposto acima, os 
acionistas que forem titulares de ações de emissão da Companhia na data da Assembleia Geral poderão exercer os seus 
direitos de preferência para a subscrição de ações no âmbito do Aumento de Capital na proporção de suas respectivas 
participações no capital social da Companhia na data da Assembleia Geral, nos termos do disposto do artigo 171, § 4º 
da Lei das S.A. O prazo para exercício do direito de preferência para subscrição das ações será de 30 dias a contar da 
publicação deste aviso, iniciando-se, portanto, em 11/05/19 e encerrando-se em 10/06/19, inclusive. O direito de preferência 
previsto acima deverá ser exercido mediante o preenchimento e a assinatura do respectivo boletim de subscrição a ser 
colocado à disposição dos acionistas na sede da Companhia durante o prazo acima estabelecido. São Paulo, 11/05/19. CPQ BRASIL S.A.

CNPJ/MF nº 74.552.068/0001-10 - NIRE 3530018515-3
Extrato Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não 

Conversíveis em Ações, Em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da CPQ Brasil S.A. (“AGD”)

Data, Horário e Local: 27/02/2019 às 10h, na sede social. Convocação: Dispensada a convocação. Presença: (i) debenturistas 
detentores de 100% das debêntures em circulação (“Debenturistas”); (ii) Planner Trustee DTVM Ltda., presente na qualidade 
de agente fiduciário da Emissão, neste ato representada na forma de seu contrato social (“Agente Fiduciário”); (iii) Companhia, 
neste ato representada na forma de seu estatuto social; (iv) Alberto Carneiro Neto e (v) Marco Aurélio Aliberti Mammana, 
como fiadores; e (vi) Giovana Adriano de Brito Carneiro e (vii) Luciana Pagnoncelli Carneiro Mammana, como intervenientes 
anuentes. Mesa: Sr. Fábio Hideki Ochiai – Presidente; Sra. Joyce Silveira Dias Nunes – Secretária. Deliberações: 
Os Debenturistas, pela unanimidade de votos, aprovaram as seguintes deliberações: (i) alteração dos percentuais de 
pagamento da Amortização Programada. Em razão da aprovação deste item, as cláusulas 5.8.1. e 5.8.1.1. da Escritura 
passarão a ter as seguintes redações: “5.8.1 O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme o caso, será amortizado em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, sendo devida a primeira parcela em 
30 de Janeiro de 2018 e as demais no mesmo dia dos meses calendário subsequentes (ou no primeiro Dia Útil subsequente). 
5.8.1.1 Caso ocorram Amortizações Extraordinárias, ficam a Emissora e o Agente Fiduciário obrigados a celebrar aditamento 
a esta Escritura, sendo certo que tal aditamento dependerá de prévia autorização dos debenturistas.” (ii) autorizar que o 
Agente Fiduciário, observado o prazo estabelecido na AGD datada de 24/01/2019, adote todos e quaisquer procedimentos 
necessários para a efetivação das matérias descritas no item anterior, incluindo, sem limitação, a celebração de aditamento 
à Escritura contemplando as alterações aqui deliberadas e demais reflexos que possam existir em demais cláusulas da 
Escritura em razão das deliberações aqui tomadas, e em igual período, o aditamento de outros documentos eventualmente 
necessários, de forma a fazer constar desses instrumentos as obrigações assumidas e as obrigações a serem assumidas 
pela Companhia em decorrência das aprovações obtidas nesta Assembleia Geral, sendo certo que, caso haja qualquer 
divergência entre as deliberações de quaisquer assembleias anteriores, prevalecerão as deliberações da presente assembleia. 
Exceto pelo estritamente autorizado de acordo com o disposto nos itens (i) e (ii) acima, as deliberações não serão interpretadas 
como renúncia a qualquer direito dos Debenturistas e/ou deveres da Companhia, dos intervenientes garantidores e dos 
intervenientes anuentes, decorrentes de lei e/ou da Escritura. Os Srs. Alberto Carneiro Neto e Marco Aurélio Aliberti Mammana, 
na qualidade de fiadores, assim como as Sras. Giovana Adriano de Brito Carneiro e Luciana Pagnoncelli Carneiro Mammana 
aqui comparecem e anuem com o ora deliberado pelos Debenturistas, ratificando a validade, eficácia e vigência da Fiança 
prestada nos termos da Escritura. Itupeva, 27 de fevereiro de 2019. Fábio Hideki Ochiai - Presidente; Joyce Silveira Dias 
Nunes - Secretária. JUCESP nº 225.520/19-9 em 24/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Presidentes lançam pedra fundamental
da segunda ponte Brasil-Paraguai

Nacional
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Os presidentes do Brasil, Jair
Bolsonaro, e do Paraguai, Mario
Abdo Benítez, lançaram  na sex-
ta-feira (10) a pedra fundamental
da construção da segunda pon-
te entre os dois países. A cerimô-
nia foi realizada no Marco das
Três Fronteiras, em Foz do Igua-
çu, no Paraná.

A ponte será construída so-
bre o Rio Paraná e ligará Foz do
Iguaçu à cidade paraguaia de Pu-
erto Presidente Franco. O objeti-
vo é desafogar o intenso fluxo
na Ponte da Amizade, que liga Foz
do Iguaçu à Ciudad del Este, e
estimular o desenvolvimento re-
gional. A previsão é que a obra
comece ainda no primeiro semes-
tre deste ano e seja concluída em
três anos.

 “Juntos somamos forças,
juntos proporcionaremos dias
melhores aos nossos povos. E

para nós, como políticos, não
existe prêmio maior que a satisfa-
ção do dever cumprido”, disse
Bolsonaro, parabenizando a equi-
pe paraguaia e os ministros bra-
sileiros presentes no evento, Tar-
císio Freitas (Infraestrutura), Ser-
gio Moro (Justiça e Segurança
Pública), Bento Albuquerque
(Minas e Energia) e general Au-
gusto Heleno (Gabinete de Segu-
rança Institucional).

A cargo do Brasil, a obra será
custeada pela margem brasileira
da empresa Itaipu Binacional. O
investimento total será de R$ 463
milhões, considerando obras da
estrutura, desapropriações e a
construção de uma perimetral no
lado brasileiro. O Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Transportes (Dnit) terá a respon-
sabilidade de supervisionar o em-
preendimento, que, por meio de

um convênio de delegação, será
gerenciado pelo governo do Pa-
raná.

Em nota, o diretor-geral bra-
sileiro de Itaipu, general Joaquim
Silva e Luna, explicou que o in-
vestimento será diluído ao longo
do orçamento dos próximos três
ou quatro anos, sem onerar a tari-
fa de Itaipu, para não prejudicar o
consumidor brasileiro.

Terceira ponte
Sob responsabilidade do go-

verno paraguaio, uma terceira
ponte entre os dois países será
construída sobre o Rio Paraguai,
ligando a cidade de Porto Murti-
nho, no Mato Grosso do Sul, a
Carmelo Peralta, no Paraguai. Ela
será custeada pela margem para-
guaia de Itaipu e deverá facilitar
o acesso do Brasil ao Oceano
Pacífico e abrir mercados para as

produções de Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul.

Durante seu discurso na ce-
rimônia de sexta-feira, 10, o presi-
dente paraguaio, Mario Abdo Be-
nítez, destacou os benefícios que a
Ponte da Amizade, construída há 54
anos, trouxe para ambos os países,
“que significou o início de uma nova
era nas relações de ambas as na-
ções” e possibilitou que o Brasil
se tornasse o maior parceiro co-
mercial do Paraguai.

“Hoje se inicia essa obra his-
tórica e quero dizer, com o mes-
mo convencimento de quando
iniciei minhas conversas para que
esse dia chegasse, que não va-
mos esperara outros 54 anos para
depois dessa ponte se fazer a
próxima”, ressaltou, contando
que o projeto da terceira ponte já
está em processo de elaboração.
(Agencia Brasil)

Câmara e Senado avaliam
decreto sobre armas

As áreas técnicas da Câma-
ra dos Deputados e do Senado
divulgaram  na sexta-feira (10)
pareceres contrários ao decre-
to que altera regras sobre aqui-
sição, cadastro, registro, pos-
se, porte e comercialização de
armas de fogo no país.

A norma foi assinada pelo
presidente Jair Bolsonaro na úl-
tima terça-feira (7). De acordo
com estudo elaborado pelo Se-
nado, o decreto contraria o que
estabelece a legislação atual, o
Estatuto do Desarmamento,
aprovado em 2003.

“O decreto pode contemplar
qualquer pessoa, entidade ou
categoria, presumindo, de for-
ma absoluta, que ela necessita-
ria do porte de arma de fogo
para o exercício da sua ativida-
de profissional ou para a defe-
sa da sua integridade física”,
aponta o estudo, elaborado a
pedido dos senadores Randol-
fe Rodrigues (Rede-AP) e Fabi-
ano Contarato (Rede-ES).

Segundo o parecer, a lei atu-
al prevê que “agentes operaci-
onais do sistema penitenciário”
tenham o porte e não todo e

qualquer funcionário do siste-
ma órgão, como estabeleceu o
decreto: “Vê-se então, clara-
mente, que o decreto é, nesses
pontos, exorbitante, ampliando
os servidores habilitados a por-
tar arma naqueles órgãos”, as-
sinala o documento.

Pela nota técnica, o decreto
também teria extrapolado o po-
der regulamentar ao conceder o
porte de arma de fogo geral e
irrestrito a colecionadores e ca-
çadores, presumindo, de forma
absoluta, que tais categorias
cumprem o requisito de “efeti-
va necessidade” do Estatuto do
Desarmamento.

“É importante salientar que
a concessão do porte de arma
de fogo a várias dessas cate-
gorias, como por exemplo o ofi-
cial de Justiça e o agente de trân-
sito, são objeto de proposições
legislativas que estão tramitan-
do há vários anos no Congres-
so Nacional. Assim, enquanto
não são autorizadas, por lei, a
obterem o porte de arma de
fogo, todas elas deveriam, nos
termos do art. 10 do Estatuto do
Desarmamento, obter autoriza-

ção para o porte de arma de fogo
de uso permitido junto a Polícia
Federal, devendo comprovar,
dentre outros requisitos, ‘a sua
efetiva necessidade por exercí-
cio de atividade profissional de
risco ou de ameaça à sua inte-
gridade física’”, diz a nota.

Câmara 
Em documento elaborado a

pedido do presidente da Câma-
ra, deputado Rodrigo Maia
(DEM-RJ), técnicos apontam
ilegalidades no decreto. Pela
análise, técnicos dizem que o
decreto não pode se sobrepor
ao que diz o Estatuto do Desar-
mamento.

“A lei [Estatuto do Desar-
mamento] não permite que nor-
ma infraconstitucional estabe-
leça presunção absoluta ou re-
lativa de cumprimento desse re-
quisito. A lei é clara no sentido
de que deve haver demonstra-
ção efetiva da necessidade do
porte, devendo cada caso con-
creto ser analisado pelo órgão
competente.”

Na quinta-feira (9), o presi-
dente da Câmara, Rodrigo Maia

(DEM-RJ), já havia informado
que o estudo identificou “algu-
mas inconstitucionalidades” e
que estava dialogando com o
ministro da Casa Civil, Onyx
Lorenzoni, para negociar a pos-
sível retirada de trechos que po-
deriam ser considerados “inva-
são da competência do Legis-
lativo”.

Também nesta quinta-feira,
em uma live transmitida pelo
Facebook, o presidente Jair
Bolsonaro afirmou ter ido “no
limite da lei” ao assinar o de-
creto que regulamenta a posse,
o porte e a comercialização de
armas e munições para caçado-
res, atiradores esportivos e co-
lecionadores, os chamados
CACs.

A questão dos CACs demo-
rou um pouco sim. Não é fácil,
em um decreto, fazer justiça de
forma rápida. Você consulta a
questão jurídica, vai ao Minis-
tério da Defesa, da Ministério
da Justiça, ouve atiradores,
ouve gente do povo. E no limi-
te da lei regulamentamos o que
pudemos”. afirmou o presiden-
te. (Agencia Brasil)

A nova titular da Secretaria
Nacional de Políticas para Mu-
lheres, Cristiane Rodrigues
Britto, afirmou  na sexta-feira
(10) que, durante sua gestão, a
pasta irá priorizar a articulação
de medidas de combate à vio-
lência doméstica. Cristiane Ro-
drigues é advogada especi-
alizada em direito eleitoral e teve
o nome anunciado, na quinta-
feira (9), pela ministra da Mu-
lher, da Família e dos Direitos
Humanos (MMFDH), Damares
Alves, como substituta de Tia
Eron.

“Até a semana que vem te-
remos uma linha definida”, infor-
mou Cristiane à Agência Brasil,

Combate à violência
doméstica será prioridade

de nova secretária
quando questionada sobre
como irá conduzir, na prática, as
atividades da secretaria.

De acordo com o ministé-
rio a troca no comando da se-
cretaria faz parte de uma rees-
truturação. “A mudança ocor-
re em função de uma reestru-
turação administrativa da se-
cretaria”, diz nota do órgão.

O MMFDH informou ain-
da que “os projetos penden-
tes passarão por criteriosa
análise de viabilidade” e que
“o objetivo do Ministério é for-
talecer a rede de proteção e mu-
dar o atual cenário de violên-
cia contra a mulher”. (Agencia
Brasil)

A jogadora Marta Vieira da
Silva, estrela de futebol brasilei-
ra, passou a fazer parte do grupo
de 17 defensores dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
(ODSs) das Nações Unidas. A lis-
ta inclui empresários, artistas,
políticos e ativistas de renome
internacional.

Em nota, a atleta  brasileira
disse que “o esporte é uma ferra-
menta fantástica para o empodera-
mento.” Segundo ela, “através do
esporte, mulheres e meninas po-
dem desafiar normas sociocultu-
rais e estereótipos de gênero e au-
mentar sua autoestima.”

O novo grupo dos 17 defen-
sores dos ODSs foi anunciado
nesta semana pelo secretário-ge-
ral da ONU, António Guterres.//
Os Estados-membros das Na-
ções Unidas têm os próximos 11
anos para alcançar as metas da
Agenda 2030 da organização.

Guterres renovou a nomea-
ção de 11 defensores, como o da
moçambicana Graca Machel, e
apontou seis novas personalida-
des, como a jogadora Marta. Ela

Jogadora Marta se torna
defensora de metas das Nações

Unidas
já era embaixadora da Boa Vonta-
de da ONU Mulheres, e portanto
uma defensora da igualdade de
gênero, que é o Objetivo de De-
senvolvimento Sustentável nú-
mero 5. 

Em nota, o gabinete do secre-
tário-geral disse que “os princí-
pios que estão no centro dos
ODSs são também os que impul-
sionam a nova classe de defen-
sores.” Segundo a mesma nota,
estas 17 personalidades “estão
empenhadas” e pretendem “ins-
pirar uma maior ambição e pres-
sionar para conseguir uma ação
mais rápida.”

O secretário-geral afirmou
ainda que o mundo tem “as ferra-
mentas para responder às ques-
tões colocadas pelas mudanças
climáticas, pressão ambiental,
pobreza e desigualdade”, mas “as
ferramentas não são úteis se não
forem usadas.”

Guterres afirmou que o seu
apelo, hoje e todos os dias, “é
claro e simples: é preciso mais
ação, mais ambição e mais von-
tade política.” (Agencia Brasil)
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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 Leiloei-
ro O� cial 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 da porcentagem estipulada no edital, 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 � cam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Na-
cional, mediante apresentação do extrato de débitos � scais 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 noti� cações pessoais e 
dos respectivos patronos.

1ª VARA DA FAMÍLIA DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES/SP Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) JOSEFA CORREIA OLIVEIRA (CPF 295.364.878-77) e demais interessados, expedido nos autos da ação de Outro feitos não Especi� cados - Obriga-
ções – Proc. 0001212-65.2009.8.26.0091, Ajuizada por ITAQUARELA INDÚSTRIA EXTRATIVA DE MINERIOS LTDA (CNPJ 55.023.386/0001-49). A Dra. Ana Carmem de Souza Silva, Juíza de Direito da 1ª VARA DA FAMÍLIA DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES/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 20/05/2019 às 14:00h, e com término no dia 22/05/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 
22/05/2019 às 14:01h, e com término no dia 11/06/2019 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 22.245 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes/SP: Um lote terreno sob nº 01, da quadra 229-A (atualmente denominada Rua Dolores de Aquino), s/nº, Vila Jundiapeba, perímetro urbano do distrito de 
Jundiapeba, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, com frente para a Rua 4, onde mede 12,50m de frente, esquina com a Rua Particular Projetada, por 25,00m da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de 312,50m², 
confrontando de um lado com a citada Rua Particular Projetada, com a qual faz esquina, de outro lado com o lote 2, e nos fundos com parte do lote 18, distante 32,50m da esquina da Rua 57, lado esquerdo da Rua 4, no sentido de quem entra na mesma pela Rua 57, em direção à Rua 55. Cadastro Municipal 
S.19 –Q020 – L.001. Conforme Avaliação de � s. 281, existe um imóvel construído no terreno AVALIAÇÃO: R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) em julho de 2017, que será atualizado até a data do leilão.  ÔNUS: Dos autos e da matrícula do imóvel, nada consta. DEPOSITÁRIO: Josefa Correia Oliveira 
e Manuel Rodrigues 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.
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BAURU – 2º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação da executada DI CRIVELLI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº 59.131.304/0001-50) e demais interessados, expedido nos autos do 
Cumprimento de Sentença, Processo nº. 0041502-90.2006.8.26.0071, ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ILHA BELA (CNPJ nº 01.131.304/0001-50). O Dr. João � omaz 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, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, 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 20/05/2019 às 14:00h, e com término no dia 22/05/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já 
designado para a 2ª Praça com início no dia 22/05/2019 às 14:01h, e com término no dia 11/06/2019 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% (setenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo 
único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). BENS: LOTE 1: O apartamento sob nº 72, no 7º andar do Edifício Ilha Bela, situado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 6-22, nesta cidade, município e Comarca de Bauru/SP, composto de 03 quartos (sendo um suíte 
com sacada), 01 banheiro social, sala com terraço, cozinha, W.C. de serviço, quarto de despejo e área de serviço, com área útil de 93,51 metros quadrados, área comum de 19,95 metros quadrados, área total de 113,46 metros, e a correspondente fração ideal no terreno de 22,2248711 metros quadrados ou 
3,124279%, confrontando pela frente com espaço de área comum, onde divisa com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, pelo lado esquerdo com espaço aéreo da área comum do edifício, pelo lado direito com as paredes divisórias do apartamento nº 71, elevador, hall social, hall comum de entrada de serviço, 
e pelos fundos com espaço aéreo da área comum do edifício. Objeto de Matrícula nº 65.233, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru/SP. AVALIAÇÃO: R$ 356.374,34 (trezentos e cinquenta e seis mil trezentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), atualizado pela tabela do Tribunal de 
Justiça de São Paulo. ÔNUS: Consta na referida matrícula do imóvel, conforme Av.1 de 08.02.2011, PENHORA EXEQUENDA. 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.

  CONTINUA...

3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES/SP – 3º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação da recuperanda CHIMICAL S.A (CNPJ nº 61.375.879/0001-40), e demais interessados, expedido nos autos da Recuperação 
Judicial, Processo nº. 00174198-20.2012.8.26.0361. O Dr. Fabricio Henrique Canelas, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/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, Resolução do 
Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, 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 20/05/2019 às 14:00h, e com término no dia 22/05/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 22/05/2019 às 14:01h, e com término no dia 11/06/2019 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% (cinquenta por cento) 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). BEM: Um terreno, 
denominado “Sítio Chimical”, com a área de 150.000,00m², situado no bairro do Caputera, com as seguintes medidas e confrontações: Começam as divisas no marco “A” cravado na intersecção da estrada velha do Caputera Cocuera com a Estrada Municipal e daí segue a rumo com 21º00’ ME, confrontando 
com o Sítio Nosso Canto, pertencente a Henry José Colinvaux, até encontrar numa extensão de 192,00m, o marco “B”, daí com a mesma confrontações, segue a direita na direção 28º30’ NE, até encontrar numa distância de 482m o marco cravado junto à estaca 24 da linha perimétrica: daí confrontando 
com o imóvel pertencente a Shimozato Takecuchi, segue por um picadão de respeito até encontrar numa extensão de 297,70m o marco “D”; daí, desde a direita, a rumo de 20º58’ SW, confrontando com terras pertencentes a Issamo Mizoguchi até encontrar, numa distância de 144,50m, o marco “E”, cravado 
próximo a uma cova daí, confrontando com o imóvel de propriedade de Tadao Kubota, segue a direita, a rumo com 27º 21’ SW, até encontrar numa extensão de 167,80m o marco “F”, cravado a margem da estrada municipal, junto à estaca 11 da linha perimétrica; daí confrontando com o imóvel de Tamotsu 
Koyama, segue a direita por esta estrada até encontrar, numa distância de 90m o marco “G”, dai, confrontando com terras pertencentes a Sadanobu Omote, continua pela referida estrada até encontrar numa extensão de 137,50m, o marco “H”, cravado junto a estaca nº 7 da linha perimetral; daí, confrontando 
com o imóvel de Isami Tanaka, prossegue ainda por aquela estrada municipal até � nalmente encontrar, numa distância de 333,40m o marco “A”, que serviu de ponto de partida para o traçado do perímetro desta propriedade que possui a área 150.000,00m² ou 15,00ha . Objeto de Matricula nº 3.996 do 2º 
Registro de Imóveis de São José dos Campos. BENFEITORIAS: 2 (dois) Galpões industriais; Depósito de tambores vazios; “Spray Dry” s/ valor comercial; Setor de maquinas de gelo; Galpão das Caldeiras; Depósito de Produtos Químicos; Grêmio dos Funcionários; Galpão p/ Tan. de Produtos Químicos; 
Depósito de Matéria Prima e Acabados; Área administração; Vestiário; Laboratório e Ambulatório; Diretoria; Lab. p/ tt. de E� uentes; Área de Carpintaria; O� cina; Almoxarifado e Refeitório; 2 (duas) Casas Antigas; Portaria; Cabine de força (sem � ação elétrica); Galpão para tancagem de produtos químicos. 
AVALIAÇÃO: R$ 13.341.900,00 (Treze milhões, trezentos e quarenta e um mil e novecentos reais) atualizados até março de 2019, conforme � xado pelo juízo e indicado no plano de recuperação. ***Considerando como preço mínimo para venda forçada o indicado as � s. 2.243, ou seja, R$ 6.670.956,59 (seis 
milhões, seiscentos e setenta mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta nove centavos). ÔNUS: Consta da referida matricula, conforme Av.15 de 31.05.2016, ARRESTO nos autos da Execução Fiscal nº 0001536-45.2014.8.26.0361, em favor da Secretaria da Fazenda. Conforme Av.16 de 21.08.2018, 
PENHORA nos autos da Execução Fiscal 0002212-83.2012.4.03.6133. 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.
13ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP – 13º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de FRAÇÕES IDEAIS bem imóveis e para intimação dos requeridos SILEX TRADING LTDA (CNPJ nº 59.914.606/0001-85), CAETÉ CONSULTORIA E 
PARTICIPAÇÕES S/C LTDA (CNPJ nº 58.100.371/0001-25), ROBERTO GIANNETTI DA FONSECA (CPF nº 233.993.338-20), e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução, processo nº. 0087954-42.2004.8.26.0100, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ nº 00.000.000/0001-
91). O Dr. Alessandro de Souza Lima, Juiz de Direito da 13ª Vara Cível do Foro Centra 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, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 
13.07.2016, 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 20/05/2019 às 14:00h, e com término no dia 22/05/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 22/05/2019 às 14:01h, e com término no dia 11/06/2019 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% (cinquenta por cento) 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 DE BENS: LOTE 1: FRAÇÃO IDEAL DE 1/6 
(um sexto) pertencente ao executado Roberto Giannetti da Fonseca do apartamento nº 20 do Edifício Palma de Majorca, à Rua da Consolação, nº 3625, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, com área útil de 340,24m², a área comum de 101,24m², na qual está incluída a correspondente a 2 vagas indeterminadas 
na garagem coletiva, que tocam a esta unidade, sendo uma para carro grande e outra para carro médio, e a área total construída de 441,48m², com participação na fração ideal de 4,6578% no terreno e demais partes e coisas de propriedade e uso comuns do edifício. Objeto de Matricula nº 19.608 do 13º 
Registro de Imóveis de São Paulo.  AVALIAÇÃO DE PARTE IDEAL DE 1/6: R$ 507.410,16 (Quinhentos e sete mil, quatrocentos e dez reais e dezesseis centavos) atualizados até março de 2019 pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo. LOTE 2: FRAÇÃO IDEAL DE 1/6 (um sexto) pertencente ao 
executado Roberto Giannetti da Fonseca da sobreloja nº 5 do Condomínio Edifício Luiz Canton, situado à Rua Teodoro Bayma, 28, no 7º Subdistrito - Consolação, com 19,3m² de área privativa, mais participação ideal de 6,1m² nas coisas comuns construídas, perfazendo a área bruta aproximada de 25,4m², 
correspondendo-lhe a fração ideal de 1,0994% nas coisas comuns e no terreno. Objeto de Matricula nº 57.258 do 5º Registro de Imóveis de São Paulo. AVALIAÇÃO DE PARTE IDEAL DE 1/6: R$ 15.442,92 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) atualizados até março 
de 2019 pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo. LOTE 3: FRAÇÃO IDEAL DE 50% (cinquenta por cento) pertencente ao executado Roberto Giannetti da Fonseca do apartamento nº 52 C do Condomínio Rio Negro I, situado a Rua Francisco Albani, 810, integrante do Conjunto Habitacional José 
Bonifácio Itaquera, com área útil de 48,95m² e área total de 58,129m². Objeto de Matricula nº 120.580 do 7º Registro de Imóveis de São Paulo. AVALIAÇÃO: R$ 77.214,59 (Setenta e sete mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos) atualizados até março de 2019 pela tabela do Tribunal de 
Justiça de São Paulo. 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 DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO/SP – 5º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de PARTE IDEAL bens imóveis e para intimação dos executados H2M SOLUÇÕES LTDA (CNPJ nº 01.031.499/0001-67), JOSÉ APARECIDO MACHADO SIMÕES 
(CPF nº 755.642.468-53), e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução, processo nº. 4005943-70.2013.8.26.0002, ajuizada por BANCO MERCANTIL DO BRASIL (CNPJ nº 17.184.037/0001-10). A Dra. Regina de Oliveira Marques, Juiza de Direito da 5ª 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, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, 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 20/05/2019 às 14:00h, e com término no dia 22/05/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der 
valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 22/05/2019 às 14:01h, e com término no dia 11/06/2019 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% (sessenta por 
cento) 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 BENS: LOTE 1: Parte ideal do co-executado José Aparecido Machado Simões, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do lote de terreno sob o 
n° 12 da quadra G do loteamento denominado Jardim Morumbi, da Cidade, distrito, município e Comarca de Porto Feliz, com frente para a Rua Justino Gomide Bueno, medindo 12,01m de frente, por 33,31m da frente aos fundos do lado direito de quem da rua olha para o terreno, confrontando com o lote 
11; 33,82m da frente aos fundos do lado esquerdo, confrontando com o lote 13 e 12,00m nos fundos, confrontando com o lote 29, encerrando a área de 402,76m2; Objeto de Matricula nº 20.512 – Cartório de Registro de Imóveis de Porto Feliz. BENFEITORIAS: Edi� cação de dois prédios residenciais, os 
quais receberam os nºs 201 e 207 da Rua Justino Gomide Bueno. AVALIAÇÃO DA PARTE IDEAL: R$ 371.531,00 (Trezentos e setenta e um mil e quinhentos trinta e um reais) atualizada até abril de 2019, pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo. ÔNUS: Consta da referida matricula, conforme Av. 02 
de 25.08.2013 distribuição da ação autos nº 1103552-04.2013.8.26.0100, em favor de Banco Safra; conforme Av. 03 de 23.10.2014 e Av. 04 de 07.03.2016, PENHORA EXEQUENDA; e, Av. 05 de 18.10.2016, PENHORA nos autos 1020184-63.2014.8.26.0100, em favor de Banco Bradesco. LOTE 2: Parte ideal 
do co-executado José Aparecido Machado Simões, equivalente a 50% (cinquenta por cento) de Prédio Residencial localizado na Av. José Maurino, 365, nesta cidade, município e comarca de Porto Feliz, com frente para referida avenida, medindo 15,00m, do lado direito de quem da rua olha para o terreno, 
medindo 11,00m confrontando com a municipalidade do lado esquerdo de quem da rua olha para o terreno mede 12,00m em reta, de� ete à esquerda e mede 3,60m, em reta, de� ete à direita e mede 9,30m,, em reta, confrontando em toda a extensão com Valdir Diana (sucessor de Ermínio Diana) e nos 
fundos mede 19,70m, confrontando com a Rua Rui Barbosa, encerrando a área de 279,00m2, localizado na quadra completada pelas ruas Joaquim Olavo de Carvalho e Ademar de Barros. Objeto de Matricula nº 21.600 – Cartório de Registro de Imóveis de Porto Feliz. AVALIAÇÃO DA PARTE IDEAL: R$ 
371.531,00 (Trezentos e setenta e um mil e quinhentos trinta e um reais) atualizada até abril de 2019, pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo. ÔNUS: Consta da referida matricula, conforme Av. 11 de 25.08.2013 e Av. 15 de 08.02.2017, respectivamente, distribuição da ação e PENHORA nos autos nº 
1103552-04.2013.8.26.0100, em favor de Banco Safra; conforme Av. 14 de 07.07.2016, PENHORA nos autos 1020184-63.2014.8.26.0100, em favor de Banco Bradesco; e Av. 12 de 23.10.2014 e Av. 13 de 07.03.2016, PENHORA EXEQUENDA. LOTE 3: Parte ideal do co-executado José Aparecido Machado 
Simões, equivalente a 50% (cinquenta por cento) de um prédio situado na cidade, distrito, município e Comarca de Porto Feliz, com frente para avenida José Maurino, 370, antigo n° 233, compreendendo uma casa residencial com 5 cômodos e um corredor, contendo uma garagem na parte térrea, edi� cada 
de tijolos e coberta de telhas, terreno e quintal , medindo 10m de frente, 13,30m nos fundos, onde divide com Silvia Diana Pires à direita mede 19m, dividindo com Antônio Francisco Nogueira 9 Sucessor de Rodrigo das Neves) e à esquerda mede 29m, dividindo com Cícero Diana (sucessor de Benedito 
da Anunciação Maurino). Cadastro 01.2.048.0285.001.454. Objeto de Matricula nº 1.912 – Cartório de Registro de Imóveis de Porto Feliz. AVALIAÇÃO DA PARTE IDEAL: R$ 265.379,28 (Duzentos e sessenta e cinco mil trezentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos) atualizada até abril de 2019, 
pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo. ÔNUS: Consta da referida matricula, conforme Av. 11 de 25.08.2013 e Av. 15 de 08.02.2017, respectivamente, distribuição da ação e PENHORA nos autos nº 1103552-04.2013.8.26.0100, em favor de Banco Safra; conforme Av. 14 de 07.07.2016, PENHORA 
nos autos 1020184-63.2014.8.26.0100, em favor de Banco Bradesco; e Av. 12 de 23.10.2014 e Av. 13 de 07.03.2016, PENHORA EXEQUENDA. LOTE 4: Parte ideal do co-executado José Aparecido Machado Simões, equivalente a 50% (cinquenta por cento) de um terreno urbano situado na Avenida José 
Maurino contendo uma Casa residencial sob o n° 360, nesta cidade, medindo 12,00m da frente; 42,00 m de um lado, dividindo com Benedito Annunciação Maurino e sua mulher, laura de Souza Maurino; 30,00m do outro lado dividindo com Eliazar de Campos e 15,00 nos fundos onde divide com Ângelo 
Macan e Florete Guarini, sendo certo que nos � ns de 30,00m de comprimento o terreno tem a mesma largura da frente, isto é 12,00m; Objeto de Matricula nº 37.928 – Cartório de Registro de Imóveis de Porto Feliz. AVALIAÇÃO DA PARTE IDEAL: R$ 265.379,28 (Duzentos e sessenta e cinco mil trezentos 
e setenta e nove reais e vinte e oito centavos) atualizada até abril de 2019, pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo. ÔNUS: Consta da referida matricula, conforme R. 09 de 05.03.2012, HIPOTECA em favor de Banco Santander; R. 09 de 17.01.2013, HIPOTECA em favor de Banco Santander para 
garantia de dívida da empresa H2M Soluções Ltda; Av. 11 de 25.08.2013, distribuída ação nos autos nº 1103552-04.2013.8.26.0100, em favor de Banco Safra; Av. 12 de 23.10.2014 e Av. 13 de 07.03.2013, distribuição da ação e PENHORA EXEQUENDA; 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 DO FORUM REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA/SP – 4º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóveis e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) MARTA FLORIO – (CPF 105.017.948-29), e demais interessados, expedido nos autos da ação Procedimento Sumário, 
em fase de Execução – Proc. nº 0022357-42.2012.8.26.0005 – Ajuizada por VAGNER LEAL DOS REIS (CPF 088.765.208-56). A Dra. Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Fórum Regional de São Miguel Paulista /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro no 
artigo 689-A do CPC e regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, através da GOLD LEILÕES – Intermediação de Ativos Ltda. (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1ª Praça com início no dia 20/05/2019 às 14:00h, 
e com término no dia 22/05/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 22/05/2019 às 14:01h, e com término no dia 11/06/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes no 1º, ocasião em que os bens serão 
entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação (Art. 692 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, situado na Rua Antônio Olímpio, nº  555,  (antigo 567) parte  do  lote  05  da  quadra  I  
na  Vila  União, no  Distrito  de  Ermelino  Matarazzo,  e  seu  terreno (designado por lote 5-B do projeto de desdobro), medindo 5,00m de frente para a referida rua, por 30,00m da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de 150,00m2, con� nando 
pelo lado direito visto de fora com propriedade de Paulo Pinto de Carvalho e outros, pelo lado esquerdo com parte remanescente do lote 05, (designado por lote 5-A do projeto de desdobro, onde  está  edi� cado  o  Prédio  nº  551),  e  nos  fundos  com  terrenos  do  Burgo  Paulista.. Matriculado sob o nº 
152.374 do 12º CRI de São Paulo. Contribuinte 113.402.0152-5. AVALIAÇÃO: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), atualizado até outubro/2013, e que será atualizado até a data do eletivo leilão, conforme tabela prática do TJSP. ÔNUS: Nada consta. 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 DO FORO REGIONAL DO JABAQUARA /SP – 3º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação dos executados JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA (CPF 118.477.308-41) e s/mulher IDÊ FERREIRA DA SILVA (CPF 180.078.678-
64), e o terceiro interessado BONIFÁCIO MANOEL JOSÉ DE LIMA e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução, processo nº. 0028734-69.2011.8.26.0003, ajuizada por LUCIA DE CÁSSIA RIBEIRO (CPF 075.084.878-26), MARIA RITA CONCEIÇÃO RIBEIRO (CPF 943.485.888-72) 
e LUCY DE CÁSSIA RIBEIRO (CPF 075.084.988-60). A Dra. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional III – Jabaquara/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, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, 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 20/05/2019 às 14:00h, e com término no dia 22/05/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 22/05/2019 às 14:01h, e com término no dia 
11/06/2019 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% (cinquenta por cento) 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 descri-
to(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): 1) O APARTAMENTO tipo “A”, nº 72, localizado no 7º andar do “EDIFÍCIO BRUNA”, situado à Rua Itaituba, nº 80, esquina com a Rua Alencar Araripe, no Bairro Moinho Velho, 18º Subdistrito – Ipiranga, com a área real privativa de 72,600m2, a área real comum de 
66,107m2 (nesta incluída a área de garagem, correspondente ao direito de utilização de uma vaga na garagem coletiva do empreendimento, localizada nos subsolos, para estacionamento e guarda de um veículo de passeio, em local indeterminado, com auxilio de manobrista), a área real total de 138,707m2 
e a fração ideal de terreno de 2,4632%. O terreno onde está construído o referido edifício, encerra a área de 869,00m2. Contribuinte nº 049.053.0059-2. Objeto de Matricula nº 136.820 – 6º CRI de Capital. BENFEITORIAS: Piso em carpete de madeiras/cerâmico, Sala de Estar/Jantar, 01 (um) Suíte, 02 (dois) 
dormitório, 01 (um) banheiros, cozinha, área de serviço e banheiro de funcionário, 01 Vaga de Garagem. O referido edifício contem Salão de Festas, Salão de Jogos, Playground, Sauna e Quadra Poliesportiva. AVALIAÇÃO: R$ 416.032,28 (quatrocentos e dezesseis mil, trinta e dois reais e vinte e oito centavos) 
atualizado pela tabela do TJSP em março de 2018. ÔNUS: Consta da referida matricula conforme AV-7 e AV-8 de 11/10/2012, PENHORA EXEQUENDA. Consta débito de divida ativa no valor de R$ 2.244,56 e Débito de IPTU do ano corrente no valor de R$ 201,95 ambos atualizados até OUTUBRO/2016. 
DEPOSITÁRIO: José Carlos Ferreira da Silva DÉBITO EXEQUENDO: R$ 109.449,26 atualizado até (maio/2014). 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.
6ª VARA CÍVEL DO FORUM DA COMARCA DE OSASCO/SP – 6º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) AIRTON ANTONIO DE MORAES (CPF 005.887.411-91), representado por ELISA MARIA LEAL DE MORAES (RG 23.375980-3), e 
demais interessados, expedido nos autos da Ação de EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. Proc. nº 0006339-56.2002.8.26.0405 (405.01.2002.006339), Ajuizada por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX (CNPJ 00.655.522/0001-21). A Dra. Renata Soubhie Nogueira Borio, Juíza de Direito 
da 6ª Vara Cível do Fórum da Comarca de Osasco/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 20/05/2019 às 14:00h, e com término no dia 22/05/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao 
da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 22/05/2019 às 14:01h, e com término no dia 11/06/2019 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): Matricula nº 60.567 do 1ª CRI-SP: Apartamento número 43 do 4º andar, Bloco A-1, componente do empreendimento denominado RESIDENCIAL ALVORADA, situado na 
Rua João Batista Mascarenhas de Moraes, nº 180, nesta cidade, composto de 02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com a área útil de 46,65m2, área comum de 19,04m2, área total de 65,69m2, e fração ideal de 1% no terreno e nas demais coisas comuns do condomínio e uma vaga para 
estacionamento de um carro de passeio de parte médio. Cadastro 23241.23.00.0510.00.000/0550.00.000/0590.00.000. AVALIAÇÃO: R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), em janeiro de 2016. ÔNUS: Consta da referida matricula, conforme R.2 – HIPOTECA em favor da ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E 
EMPRÉSTIMO - POUPEX. DEPOSITÁRIO: AIRTON ANTONIO DE MORAES, representado por ELISA MARIA LEAL DE MORAES 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 DA COAMRCA DE ITAPETININGA/SP – 2º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) RODRIGUES & MORAES RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA (CNPJ 09.401.925/0001-19), REPRESENTANTE LEGAL. NILTON 
JOSÉ RODRIGUES (CPF 983.848.568-34), DAIANE MORAES RODRIGUES (CPF 304.212.638-22), os terceiros interessados CRISTIAN JOSÉ COSTA LOPES e ALINE VIEIRA RODDRIGUES LOPES, e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial - Espécies de 
Títulos de Crédito – Proc. 1000928-78.2015.8.26.0269 – Ajuizada por DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA (CNPJ 03.476.811/0001-51). O Dr. Aparecido Cesar Machado, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga/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 20/05/2019 às 14:00h, e com término no dia 22/05/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 22/05/2019 às 14:01h, e com término no 
dia 11/06/2019 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 terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado por parte do lote 13, da quadra C, da Vila Sera� m, com frente para a rua Sete, medindo cinco 5,00 metros de frente, por vinte e oito 28,00 metros da frente aos fundos, com a área de cento e quarenta 140,00 metros 
quadrados, dividindo do lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 12; do lado oposto, com o remanescente do lote 13, alienado a Everaldo Antunes Ferreira; e, nos fundos, com parte do lote 4, de propriedade de Maria Aparecida Barbosa, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis 
de Itapetininga, sob nº 45.673. AVALIAÇÃO: R$ 65.307,21 (Sessenta e cinco mil, trezentos e sete reais e vinte e um centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em setembro/2018. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: Av.11 Hipoteca em favor do DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA; 
Av.12 Penhora Exequenda. DEPOSITÁRIO: Nilton José Rodrigues, Daiane Moraes Rodrigues e Rodrigues & Moraes Rodrigues Supermercado 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.
3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA LAPA/SP – 3º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) SEVERINO RAMOS DOS SANTOS (CPF 769.203.998-49), DALVA CAETANO DOS SANTOS (CPF 399.995.718-24), e demais interessados, 
expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial – Fiança – Proc. 1013756-62.2014.8.26.0004 – Ajuizada por FERNANDO LUIZ DA CRUZ MARQUES (CPF 653.115.078-53). A Dra. Adriana Genin Fiore Basso, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível Do Foro Regional da Lapa/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 20/05/2019 às 14:00h, e com término no dia 22/05/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início 
no dia 22/05/2019 às 14:01h, e com término no dia 11/06/2019 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), 
sendo que os eventuais lances que forem, acima de 70% e abaixo de 90% serão analisados pelo Juízo para eventual deferimento ou não, do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula 6.699 do 16º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo: Um terreno, à Rua Manoel 
Rodrigues  da Costa (antiga Rua Bela Vista), nº 87, esquina da Rua Willian Hamilton (antiga  Rua A), no 31º subdistrito-Pirituba, distante 72,50m do alinhamento da rua Escolástica, lado esquerdo de quem desta entra na Rua Manoel Rodrigues  da Costa (antiga Rua Bela Vista), medindo 10,00m de frente 
para a Rua Manoel Rodrigues  da Costa (antiga Rua Bela Vista), 29,50m da frente aos fundos, de ambos os lados e nos fundos 10,00m, con� nado do lado esquerdo e pelos fundos de quem da Rua Manoel Rodrigues  da Costa (antiga Rua Bela Vista) olha para o terreno, com o prédio nº 2 e  propriedade do 
Espólio de Nuno Lemos, e outros, e do lado direito, com a Rua Willian Hamilton (antiga  Rua A), encerrando a área de 295,00m². Conforme laudo de avaliação: Casa térrea, erigida acima do nível da rua (Rua Manoel Rodrigues da Costa), recuada do alinhamento predial do logradouro de sua situação e 
afastada das laterais do lote (observador na rua). No recuo frontal, ao nível da rua, três vagas cobertas (laje) de garagem, sobre as quais há um amplo terraço coberto em telhas de cimento amianto acessado pela escada localizada junto à lateral direita do lote. O imóvel também possui entrada de acesso pela 
Rua William Hamilton. Composto de sala, 3 (três) dormitórios, 2 (dois) banheiros, 2 (duas) cozinhas, área de serviço (lavanderia), perfazendo a área total construída de 190,00m². AVALIAÇÃO: R$ 688.520,00 (Seiscentos e oitenta e oito mil, quinhentos e vinte reais) em agosto de 2016, que será atualizado 
até a data do leilão. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: Av.8  Penhora Exequenda; Av.9 Penhora – 1013307-07.2014.8.26.0004 – 1ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa/SP. DEPOSITÁRIO: SEVERINO RAMOS 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.

BI SÃO PAULO IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Nº 19.175.757/0001-44

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO - R$
Balanço Geral

ATIVO 2018 2017
Circulante 78.405.707,18 77.260.880,63
Disponibilidades 156.049,19 149.134,23
Caixa Geral 2,00 2,00
Bancos Conta Movimento 2.587,19 135.110,01
Aplicacoes de Liquidez Imediata 153.460,00 14.022,22
Estoques Imobiliarios 69.990.106,96 69.861.096,00
Terrenos a Comercializar 68.288.419,88 68.288.419,88
Custos de Incorporação e Construção 1.701.687,08 1.572.676,12
Realizavel a Curto Prazo 8.259.551,03 7.250.650,40
Debitos de Empresas Ligadas 8.259.551,03 7.250.650,40
Total Geral do Ativo 78.405.707,18 77.260.880,63

PASSIVO 2018 2017
Circulante 1.332.267,13 7.991.019,54
Fornecedores 390,13 386,63
Tributos e Contribuicoes Sociais a Recolher                       43,82 526,00
Recebimentos Diversos 0,00 0,00
Credores Por Vendas de Imoveis 1.331.250,00 7.987.500,00
Provisoes Fiscais 583,18 2.606,91
Passivo Não Circulante 16.414.292,39 8.730.615,76
Creditos  de Empresas Ligadas - AFAC 16.414.292,39 8.730.615,76
Patrimonio Líquido 60.659.147,66 60.539.245,33
Capital Social Realizado 60.232.123,00 60.232.123,00
Reservas de Lucros 427.024,66 307.122,33
Total Geral do  Passivo 78.405.707,18 77.260.880,63

Demonstração de Resultado 2018 2017
1. Receitas:
1.1. Receitas de Alugueis 134.412,70 –
1.1. Receitas Financeiras 1.035,83 135.448,53
2. Despesas: 
2.1. Despesas Financeiras 68,65 –
2.2. Tributos e Contribuições 4.906,05 4.974,70
3. Resultado ( 1 - 2 ) – 130.473,83
4. Impostos e Contribuições
4.1. Provisao para o imposto de Renda – 6.607,19
4.2. Contribuição Social sobre Lucro – 3.964,31
5. Resultado Liquido ( 3-4-5) – 119.902,33

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Nomenclatura Capital Lucros
Saldo Inicial 60.232.123,00 307.122,33
Resultado do Exercício 0,00 119.902,33
Saldo Final 60.232.123,00 427.024,66

Demonstrativo de Lucros Acumulados
1. Saldo Anterior de Prejuizos 307.122,33
2. Lucro do Exercicio 119.902,33
3. Saldo Acumulados de Prejuizos 427.024,66

Luiz Carlos Mendes Caldeira – Diretor
Luiz Fernando Mendes Caldeira – Diretor

B.S.K. Contabilistas Associados SS – C.R.C. 2SP 018.153/0-0
Hideo Kawasaki – CRC 1SP 053622/0-6

BI SÃO PAULO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Nº 17.888.906/0001-97

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO - R$
Balanço Geral

ATIVO 2018 2017
Circulante 53.716.078,23 47.183.692,76
Disponibilidades 67.640,29 168.106,97
Caixa Geral 10.002,00 10.000,00
Bancos Conta Movimento 57.638,29 158.106,97
Estoques Imobiliarios 47.464.447,27 41.104.382,69
Terrenos a Comercializar 44.446.069,43 38.664.787,75
Custos de Incorporação e Construção 3.018.377,84 2.439.594,94
Realizavel a Curto Prazo 6.183.990,67 5.911.203,10
Debitos de Empresas Ligadas 6.183.990,67 5.911.200,67
Antecipaçoes de Tributos 0,00 2,43
Total Geral do Ativo 53.716.078,23 47.183.692,76

PASSIVO 2018 2017
Circulante 831.657,89 2.931,84
Fornecedores 485,08 2.912,11
Tributos e Contribuições Sociais a Recolher 103,15 5,69
Recebimentos Diversos 0,00 0,00
Credores Por Vendas de Imoveis 830.200,04 0,00
Provisoes Fiscais 869,62 14,04
Passivo Não Circulante 8.692.915,42 6.108.309,83
Creditos de Empresas Ligadas - AFAC 8.692.915,42 6.108.309,83
Patrimonio Líquido 44.191.504,92 41.072.451,09
Capital Social Realizado 44.159.537,00 41.081.728,00
Reservas de Lucros 31.967,92 (9.276,91)
Total Geral do Passivo 53.716.078,23 47.183.692,76

Demonstração de Resultado 2018 2017
1. Receitas: 1.1. Receitas de Alugueis 41.766,99 -
 1.1. Receitas Financeiras 5.802,05 47.569,04
2. Despesas: 2.1. Despesas Financeiras 146,94 –
 2.2. Tributos e Contribuições 1.524,49 1.671,43
3. Resultado ( 1 - 2 ) – 45.897,61
4. Impostos e Contribuições
 4.1. Provisao para o imposto de Renda – 2.875,12
 4.2. Contribuição Social sobre Lucro – 1.725,08
5. Resultado Liquido ( 3-4-5) – 41.297,41

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Nomenclatura Capital Lucros

Saldo Inicial 41.081.728,00 (9.329,49)
Subscricao - Aumento de Capital 2,00 0,00
Aumento Incorporacao 3.077.807,00 –
Resultado do Exercício 0,00 41.297,41
Saldo Final 44.159.537,00 31.967,92

Demonstrativo de Lucros Acumulados
1. Saldo Anterior de Prejuizos (9.329,49)
2. Lucro do Exercicio 41.297,41
3. Saldo Acumulados de Prejuizos 31.967,92

Luiz Carlos Mendes Caldeira – Socio Administrador
Luiz Fernando Mendes Caldeira – Socio Administrador

B.S.K. Contabilistas Associados SS – C.R.C. 2SP 018.153/0-0
Hideo Kawasaki – CRC 1SP 053622/0-6
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4006441-69.2013.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) MAKTUB ARTIGOS PARA PRESENTES, ACESSÓRIOS E VESTUÁRIOS EM GERAL LTDA, CNPJ 10.748.935/0001-04 e
SURAIA ACEM ABDOEL RAHMEN CASSIM, CPF 084.818.438-65, que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução,
objetivando a quantia de R$ 55.005,51 (julho de 2018), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Capital de
Giro n° 005.174.816. Estando as executadas em lugar ignorado, expede-se EDITAL, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra,
paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou
reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%
(um por cento) ao mês, sob pena de 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 na forma da lei. NADA MAIS.
11 e 14 / 05 / 2019.
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Entidades
discutem

recomposição
do orçamento
para ciência e

tecnologia
Mais de 50 entidades da comu-

nidade científica se reuniram com o
ministro da Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações, Marcos
Pontes, para discutir formas de re-
compor o orçamento da pasta,
contingenciado em mais de R$ 2 bi-
lhões. No fim do encontro, as orga-
nizações e o MCTIC indicaram ações
para defender a retomada dos recur-
sos junto ao núcleo do governo fe-
deral e ao Congresso Nacional, bem
como medidas como a busca de ou-
tras fontes de verbas para o setor.

Entre os bloqueios de recursos
dos ministérios anunciados pelo go-
verno federal, o do MCTIC foi de
42%. Os representantes das associ-
ações de pesquisa colocaram ao mi-
nistro o impacto da ausência desses
investimentos. Eles lembraram que a
redução das verbas destinadas à área
já vem de outros anos e atinge im-
portantes estruturas, como laborató-
rios, e projetos de pesquisa.

A “fuga de cérebros” - a saída
de pesquisadores brasileiros para
realizar mestrados, doutorados ou
atuar em projetos em outros países
-, também foi motivo de preocupa-
ção dos pesquisadores apresenta-
do ao ministro. Segundo o presi-
dente da Academia Brasileira de Ci-
ências, Luiz Davidovich, a falta de
perspectivas vem desanimando es-
tudantes, que procuram alternati-
vas fora, o que resulta em prejuízos
para a ciência brasileira.

Os representantes das associ-
ações de pesquisa também coloca-
ram ao ministro Marcos Pontes a
preocupação com medidas relacio-
nadas a outros ministérios, como o
bloqueio de bolsas da Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pesso-
al de Nível Superior (Capes). Nesta
semana, o Ministério da Educação
(MEC) anunciou o bloqueio de 3,5
mil bolsas ociosas, não vinculadas
a nenhum aluno.

O ministro Marcos Pontes su-
geriu a criação de um grupo para
debater fontes alternativas de finan-
ciamento como forma de recompor
os recursos para a área. O titular do
MCTIC sinalizou como possíveis
fontes investimentos privados, ver-
bas advindas de fundos setoriais,
aportes do Fundo Nacional de De-
senvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT) e projetos de
outros ministérios.

No Parlamento, as entidades
vão pressionar pela aprovação de
algumas propostas legislativas que
podem ajudar na recomposição do
orçamento para pesquisa. Um de-
les é o Projeto de Lei do Senado
315, de 2017, que prevê a transfor-
mação do Fundo Nacional de De-
senvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT) em fundo fi-
nanceiro. Com isso, não haveria
possibilidade de contingenciar os
recursos do instrumento.

Outro ponto de pressão é a
aprovação do Projeto de Lei 5876
de 2016, que destina 25% do Fun-
do Social do Pré-Sal a programas e
projetos na área de ciência e
tecnologia, conforme regulamenta-
ção. A SBPC também busca rever-
ter alguns vetos a leis relacionadas
a fundos patrimoniais. (Agencia
Brasil)
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4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES/SP – 4º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) SELMA MARIA DOMINGUES (CPF 003.034.528-62), os terceiros interessados OSMAR SEBASTIÃO LUONGO e 
NILDETE GOIS DE JESUS, expedido nos autos da ação Monitória – Cheque – Proc. 0016076-84.2003.8.26.0361 (361.01.2003.016076) – Ajuizada por CATARINA VIEIRA RAMOS  (CPF 116.533.508-57). O Dr. Carlos Eduardo Xavier Brito, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca 
de Mogi das Cruzes/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 20/05/2019 às 14:00h, e com término no dia 22/05/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou 
superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 22/05/2019 às 14:01h, e com término no dia 11/06/2018 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 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): Matrícula 3.868 do 2º CRI de Mogi das Cruzes/SP: Um terreno, composto dos lotes n. 4 e 5, da quadra 33, da Vila Oli-
veira, perímetro urbano desta cidade, medindo 20,00m de frente, por 40,00m da frente aos fundos, confrontando pela frente com a Rua Rio Grande do Norte, confrontando atualmente, de quem do terreno olha para a Rua, pelo lado direito com propriedade de Hidelgário Miguel; pelo 
lado esquerdo com propriedades de Juraci martelo Longo, Marco Antonio Nunes, Celso Moreira Leite, Roberto Aristides Cesar, e Franklin M. Horigoshi, e pelos fundos com propriedade de Athayde Reis. BENFEITORIAS: Residência unifamiliar com 353,86m², com três dormitórios 
e piscina, sala com dois ambientes, lavabo, depósito, com frente para a Rua Luis da Silva Pires, 470. Av.22 o imóvel encontra-se cadastrado na Prefeitura Municipal desta cidade, sob o nº S.02- Q-032-U-042 AVALIAÇÃO: R$ 1.559.564,99 (Um milhão, quinhentos e cinquenta e nove 
mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) em outubro de 2014, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: R.25 Penhora referente ao processo 2.319/00 – Serviço de Anexo das Fazendas de Mogi das Cruzes; R.26 Penhora 
referente ao processo 5.724/99 – Serviço de Anexo das Fazendas de Mogi das Cruzes; R.29 Penhora referente ao processo 2745/98 – Serviço de Anexo das Fazendas de Mogi das Cruzes; R.37 Penhora referente ao processo 02360-2003-371-02-00-8 – 1ª Vara do Trabalho de Mogi das 
Cruzes; Av.38 Penhora exequenda. DEPOSITÁRIO: Selma Maria Domingues. 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

29ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL /SP – 29º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bens móveis e para intimação da executada PASHAL LESTE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 07.886.588/0003-
33), e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução, Processo nº. 1094139-93.2015.8.26.0100, ajuizada por LAYHER COMÉRCIO DE SISTEMAS DE ANDAIMES LTDA (CNPJ 09.353.218/0001-02). A Dra. Laura de Mattos Almeida, Juíza de Direito da 29ª Vara Cível 
do Foro 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, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, 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 20/05/2019 às 14:00h, 
e com término no dia 22/05/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 22/05/2019 às 14:01h, e com término no dia 11/06/2019 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% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo 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: 
784 - Base Colarinho LH, possuindo o valor unitário R$ 7,456084. AVALIAÇÃO: R$ 5.845,57 (cinco mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) em janeiro de 2013. LOTE 2: Quant. 657-Ancoragem 0,95 possuindo o valor unitário R$ 13,929209.  AVALIAÇÃO: 
R$ 9.151,49 (nove mil e cento e cinquenta e um, reais e quarenta e nove centavos) janeiro de 2013. LOTE 3: Quant. 196 Poste sem espiga LH 100CM possuindo o valor unitário R$ 18,939898. AVALIAÇÃO:  R$ 3.712,22 (três mil setecentos e doze reais e vinte e dois centavos) Janeiro de 
2013. Lote 4: Quant. 1.319 - Horizontal LH 207CM possuindo o valor unitário R$ 29,009158.  AVALIAÇÃO: R$ 38.263,08 (trinta e oito mil e duzentos e sessenta e três e oito centavos) Janeiro de 2013. LOTE 5: Quant. 11 – Rack possuindo o valor unitário R$ 219,726364. AVALIAÇÃO: 
R$ 2.416,99 (dois mil e quatrocentos e dezesseis e noventa e nove centavos) Janeiro de 2013. LOTE 6: Quant. 792 – Horizontal LH 157CM possuindo o valor unitário R$ 23,334268. AVALIAÇÃO: R$ 18.480.74 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos) 
Janeiro de 2013. LOTE 7: Quant. 6 – Engradado, possuindo o valor unitário R$ 501,393333. AVALIAÇÃO: R$ 3.008,36 (três mil, oito reais e trinta e seis centavos) Janeiro de 2013. LOTE 8: Quant. 8 – Rack, possuindo o valor unitário R$ 214,932500. AVALIAÇÃO: R$ 1.719,46 (um 
mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos) Janeiro de 2013. LOTE 9: Quant. 815– Poste LH 150CM, possuindo o valor unitário R$ 29,384748. AVALIAÇÃO: R$ 23.948,57 (vinte e três mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) Janeiro de 2013. 
LOTE 10: Quant. 14 – Rack, possuindo o valor unitário R$ 214,932857. AVALIAÇÃO: R$ 3.009,06 (três mil, nove reais e seis centavos) Janeiro de 2013. LOTE 11: Quant. 13 – Diagonal LH 73 CM possuindo o valor unitário R$ 28,586923. AVALIAÇÃO: R$ 371,63 (trezentos e setenta 
e um reais e sessenta e três centavos) janeiro de 2013. LOTE 12: Quant. 14 – Rack possuindo o valor unitário R$ 214,932857. AVALIAÇÃO: R$ 3.975,77 (três mil novecentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos) Janeiro 2013. LOTE 13: Quant. 660 – VIGA H20 X 330CM, 
possuindo o valor unitário R$ 18,099227. AVALIAÇÃO: R$ 11.945,49 (Onze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) Janeiro de 2013. LOTE 14: Quant. 1.440 – VIGA H20 X 360CM, possuindo o valor unitário R$ 18,099229. AVALIAÇÃO: R$ 26.062,89 
(Vinte e seis mil, sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) Janeiro de 2013. LOTE 15: Quant. 1.560 – VIGA H20 X 390CM, possuindo o valor unitário R$ 18,099231. AVALIAÇÃO: R$ 28.234,80 (Vinte e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) Janeiro de 2013. 
LOTE 16: Quant. 450 – VIGA H20 X 450CM, possuindo o valor unitário R$ 18,099222. AVALIAÇÃO: R$ 8.144,65 (Oito mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) Janeiro de 2013. LOTE 17: Quant. 490 – VIGA H20 X 490CM, possuindo o valor unitário R$ 
18,099224. AVALIAÇÃO: R$ 8.868,62 (Oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos) Janeiro de 2013. ÔNUS: Dos autos, nada consta. DEPOSITÁRIO: Executado. ENDEREÇO PARA VISITAÇÃO: Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.306 –8º andar, Pinheiros, São 
Paulo -SP, CEP 01451-914;  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.

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 0155661-17.2010.8.26.0100 (583.00.2010.155661).
O Dr. Rodrigo Galvão Medina, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível - Foro Central Cível, na
forma da Lei. Faz Saber a Cledison Salomão Lima, CPF 003.670.195-58, que Banco
Bradesco S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$
42.870,73 (agosto/2012), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº
132.7972.793. Estando o executado em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para
que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido de
juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total
do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba
honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra,
para oferecer embargos, facultando ao executado nesse prazo, reconhecendo o crédito do
exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários,
requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de dezembro de 2018.   B 11 e 14/05

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS expedido nos autos de Interdição de
Marisa Garitano Castro requerido por Luisa Leda Garitano Castro. Processo nº 1006951-
88.2017.8.26.0004. O Juiz de Direito da 1ª Vara Da Família e Sucessões do Forum Central
Cível da Capital, Drª Eliane da Camara Leite Ferreira na forma da Lei e etc. Faz saber aos
que o presente edital virem ou dele tomar conhecimento que, por sentença proferida em
17/04/2019 foi decretada a interdição de Marisa Garitano Castro CPF nº 024,645.358-34,
declarando-a  absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil e nomeada como
curadora em caráter definitivo a Srª Luisa Leda Garitano Castro CPF nº 175.324.988-08
e RG nº 1.711.175- SSP/SP. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo
de 10 dias e fixado na forma da Lei. Nada mais. 13, 23/05 e 03/06

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos todos os associados devidamente regularizados na forma
estatutária, junto ao Sindicato das Entidades de Administração do
Desporto no Estado de São Paulo – SEADESP, para participarem e
deliberarem na Assembleia Geral a ser realizada no dia 18 de Maio de
2019, na Rua Cásper Libero nº 390 – Sala 390/A – Centro – São Paulo/
SP, ás 14:00 horas em primeira chamada e ás 15:00 horas em segunda
e última chamada, com a seguinte Ordem do Dia:-  a) Alteração
Estatutária;  b) Criação das Delegacias Regionais; c) Nomeação dos
Delegados; d) Assuntos Gerais. São Paulo, 10 de Maio de 2019. Sérgio
Eduardo Valência – Presidente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0003428-17.2019.8.26.0004. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). ALBERTO GIBIN
VILLELA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Sueli Guimarães Sanchez CPF 358.047.888-50 e Lairton Prebianchi
Sanchez CPF 212.115.238-53, que Fundação Zerbini CNPJ: 50.644.053/0003-85 ajuizou Ação Monitória,
sendo julgada procedente e condenando-os ao pagamento da quantia de R$ 87.665,31 (Março/2019), ora em
fase de Cumprimento de Sentença. Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a intimação por
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, paguem o débito atualizado ou apresentem 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 serão penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecerem
impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 02 de maio de 2019.

11 e 14/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0043098-18.2012.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda
Rossanez Vaz da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PRIME MODAS E CONFECÇÕES LTDA -
ME, CNPJ 08.865.665/0001-70, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte
de Vicunha Têxtil S/A, alegando em síntese: Cobrança na quantia de R$ 119.524,38 representada pelas
duplicatas referente à venda de mercadorias, vencidas e não pagas. Encontrando-se a ré em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, após o prazo deste Edital,
pague o débito reclamado, atualizado ou, em 15 dias, embargue a execução, podendo, ainda, reconhecer o
débito com o depósito de 30% do valor e requerer o parcelamento em 06 vezes, prazos estes a fluir após os
20 dias supra, sob pena penhora, bem como de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 26 de fevereiro de 2019. 11 e 14/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0250751-89.2009.8.26.0002 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 Osvaldo Alves da Silva, CPF 165.301.228-50, Ednelia
Evangelista de Jesus, CPF 172.611.538-00, Fernanda Helena L. dos Santos e Edilson Silva de Oliveira que,
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, lhes ajuizou ação
objetivando a Rescisão Contratual por Inadimplência Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel
situado à Rua Luis Antonio Verney, nº 311, Conjunto 03, Prédio 04, Escada A, Ap. 01A, Jd. São Luis, São Paulo/
SP, alegando que os requeridos descumpriram o contrato entabulado entre as partes, caracterizando
inadimplência financeira e ocupação irregular do imóvel. A autora requereu a recisão do contrato e a
consequente reintegração de posse. Estando os réus em local ignorado, foi deferida sua citação por edital,
para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de maio de 2019.

11 e 14/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo 20 dias. Proc. 0151119-58.2007.8.26.0100 O Dr. Rodrigo Galvão Medina,
Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Faz Saber a CALÇADOS PRICAWI
LTDA (CNPJ 68.803.154/0001-55) ora executada, na pessoa de seu representante legal, que nos autos da
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM, EM FASE DE EXECUÇÃO, movida por MASSA FALIDA DO
BANCO SANTOS S/A, ora exequente, foi procedida á penhora sobre os bens a seguir descritos: A) Imóvel
objeto da matrícula nº 5956 do Serviço Registral e Notarial de Protesto de Títulos da Comarca de Sapiranga/
RS: B) imóvel objeto da matrícula nº 14359 do Serviço Registral e Notarial de Protesto de Títulos da Comarca
de Sapiranga/RS C) imóvel objeto da matrícula nº 14360 do Serviço Registral e Notarial de Protesto de Títulos
da Comarca de Sapiranga/RS D) imóvel objeto da matrícula nº 14624 do Serviço Registral e Notarial de
Protesto de Títulos da Comarca de Sapiranga/RS E) imóvel objeto da matrícula nº 14361 do Serviço Registral
e Notarial de Protesto de Títulos da Comarca de Sapiranga/RS. E não tendo sido localizado a executada, foi
deferida a sua intimação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, ofereça
impugnação a Penhora e, na ausência da qual prosseguirá a ação até o final. Será o presente edital, afixado
e publicado na forma da lei. 11 e 14/05

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1005368-40.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Despesas Condominiais Exequente: Condominio Edificio Praca das Tres Torres Executado:
Maria Angelica Ferreira Rizzini EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005368-
40.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Carolina Pereira de Castro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA ANGELICA
FERREIRA RIZZINI, Brasileiro, RG 3308389, CPF 653.159.608-20, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Condominio Edificio Praca das Tres Torres, objetivando a
quantia de R$ 4.670,81, referente ao não pagamento das despesas condominiais. 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. Não havendo manifestação,
o executado 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 março de 2019. 10 e 11/05

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1012689-20.2018.8.26.0005 Classe: Assunto: Monitória - Cheque
Requerente: Indústria de Alimentação Santo Inacio Ltda Requerido: Cerealista Cristo Rei Ltda EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012689-20.2018.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CEREALISTA CRISTO REI LTDA, CNPJ 48.506.893/0001-78, , que lhe
foi proposta uma ação de Monitória por parte de Indústria de Alimentação Santo Inacio Ltda, alegando em
síntese: que é credora da requerida pela quantia de R$ 209.758,86, representada por cheques emitidos e que
foram devolvidos pelo(s) banco(s) por insuficiência de fundos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL para que, prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento
da quantia devida, bem como o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor
atribuído à causa, hipótese em que ficará isento(a) do pagamento de custas processuais ou ofereça embargos
em igual prazo, sob pena de, decorrido o prazo, que fluirá a partir do prazo deste edital, ser(em) constituído(s)
em título executivo judicial. Será o presente edital publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 28 de fevereiro de 2019. 10 e 11/05

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0021506-62.2019.8.26.0100. O Dr. Antonio Carlos de
Figueiredo Negreiros, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital /SP, na forma da lei, etc... Faz saber a
GABRIEL SALVONI NETO (RG n° 3.458.874, e CPF nº 003.666.908-33) que GK ADMINISTRAÇÃO DE
BENS S/S LTDA lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA ora em fase de Cumprimento de Sentença.
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação por Edital, para
que efetue o pagamento do débito de R$ 2.980,48, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias,
inclusive advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento)
e de honorários de advogado de 10%, Nos termos dos artigos 513, § 2º, inc. IV e 523 do CPC). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 18/04/19. 10 e 11/05

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1068104-91.2018.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton
Amaral, Juiz de Direito da 33ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a PAOLO STOPINO (RNE nº G185575-
0 e CPF: nº 237.044.988-82) que INGRID UZUN TENÓRIO lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando a quantia de R$ 112.823,10, referente ao não pagamento dos alugueis. Estando o executado 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, 24/04/19. 10 e 11/05

5ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP - EDITAL de

CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1129819-08.2016.8.26.0100. O Dr. GUSTAVO
COUBE DE CARVALHO, MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Central da

Comarca da Capital/SP, na forma da lei. FAZ SABER a GUOTAI CHEN (RNE V.600.373-

4 - CGPI / DIREX / DPF; CPF 233.717.958-37), que CENTRAL HOME CONDOMINIUM
CLUB lhe move ação de EXECUÇÃO para cobrança do débito de 2.477,53 (novem-

bro/2016) a ser atualizado e acrescido das cominações legais, referente a despe-

sas condominiais vencidas, relativas ao apartamento 55-C do condomínio situado

na R. 25 de Janeiro, 180, Luz/SP. Estando o executado em lugar ignorado, foi

deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que, após o prazo deste, em 03 dias,
PAGUE o débito ou em 15 dias, OFEREÇA EMBARGOS ou RECONHEÇA o

crédito da exequente e DEPOSITANDO 30% do valor da execução, inclusive custas

e honorários, PAGUE o RESTANTE em 6 PARCELAS MENSAIS, atualizadas, SOB
PENA de PENHORA de tantos de seus bens quantos bastem para solução da

dívida, ficando ciente também de que no silêncio será nomeado CURADOR ESPE-
CIAL. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo, 10 de abril de 2019.

10  e  11/05

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149

Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis
Imobiliários da 1ª e 2ª Séries da 1ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.

A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, 
nos termos da Cláusula 12 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 1ª 
e 2ª Séries da 1ª Emissão, fi rmado em 10 de agosto de 2009 (“Termo de Securitização”), convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados 
de Recebíveis Imobiliários da 1ª e 2ª Séries da 1ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRI” e “CRI”), a reunirem-se em Assembleia 
Geral de Titulares dos CRI, na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno 
Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051 a se realizar no dia 04 de junho de 2019, às 10:30 horas, em primeira convocação, 
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovar, ou não, a celebração de acordo extrajudicial com o Condomínio 
devidamente constituído sobre o Edifício Penthouse, bem como com os ocupantes e/ou proprietários das unidades afetadas 
pela infi ltração de origem na unidade autônoma apartamento 06, localizado no 6º andar de referido Edifício, melhor descrito 
na matrícula nº 24.241 do 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, estado de São Paulo, visando a reparação dos 
danos conforme laudo de vistoria que será apresentado pela Emissora na data que vier a ser instalada esta assembleia; (ii) 
caso seja aprovada a deliberação acima, aprovar o aporte por parte dos Titulares de CRI, na proporção a ser defi nida pelos 
Titulares de CRI presentes em assembleia, totalizando 100% (cem por cento) dos recursos fi nanceiros sufi cientes para amortização 
da reparação da infi ltração conforme laudo de vistoria que será apresentado pela Emissora como retro indicado; (iii) caso seja 
aprovada a deliberação da matéria do item (ii) retro, aprovar, ou não, a transferência pelos Titulares de CRI dos recursos fi nanceiros 
objeto do item (ii) para a conta do Patrimônio Separado da Emissão, no prazo que vier a ser ajustado pelos Titulares de CRI 
presentes em assembleia; (iv) aprovar, ou não, a celebração de acordo judicial ou extrajudicial com o mutuário no âmbito da 
ação judicial nº 0265681-17.2013.8.21.0001 que tramita perante a Vara Cível Regional de Alto Petrópolis, na Cidade e Comarca 
de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, visando acolher a proposta fi nanceira realizada por terceiro que consiste na cessão 
da dívida de referido mutuário para sua quitação por terceiro indicado naqueles autos, mediante o valor de sinal de R$50.000,00 
(cinquenta mil reais) e o saldo restante do preço no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) a ser dividido em 120 parcelas 
iguais e subsequentes, com o vencimento da primeira parcela no prazo de 30 dias contados da data de pagamento do sinal e 
demais parcelas na mesma data dos meses subsequentes até integral quitação do preço, mantendo os índices fi nanceiros para 
correção monetária e demais condições do contrato de venda e compra originário;  (v) caso seja aprovada a deliberação do 
item (iv) retro, autorizar, ou não, que todos os valores indicados em referido item (iv), assim que celebrado o instrumento de 
venda e compra, serão depositados na conta do Patrimônio Separado da Emissão e utilizados para o pagamento do saldo 
devedor dos CRI; (vi) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a adotarem as providências e fi rmarem os documentos que se 
fi zerem necessários para dar efeito às deliberações; (vii) outras matérias de interesse dos Titulares de CRI, decorrentes desta 
ordem do dia. Para a presente convocação, os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração deverão entregar o 
instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da 
Emissora, endereço retro indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem 
prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação 
para o e-mail fi duciario@simplifi cpavarini.com.br. São Paulo, 08 de maio de 2019. GAIA SECURITIZADORA S.A.

Gaia Agro Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE: 35.300.418.514

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 
do Agronegócio da 1ª Série da 8ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A.

A Gaia Agro Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.876.090/0001-93 (“Emissora”), pelo presente 
edital de convocação, nos termos da Cláusula 12 do Termo de Securitização fi rmado em 24 de novembro de 2014 e 
aditado em 10 de fevereiro de 2015, convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª 
Série da 8ª Emissão da Emissora (“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em 
segunda convocação, no dia 30 de maio de 2019, às 10 horas e 30 minutos na sede da Emissora, localizada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Min. Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 82, sala 1, Vila 
Nova Conceição, CEP 04.544-051 para deliberar sobre (i) apresentar objeção ou não ao plano da recuperação 
judicial apresentado pela Usina Rio Pardo S.A. no âmbito da ação judicial indicada no Fato Relevante da Emissora 
emitido em 15 de abril de 2019, devidamente disponibilizado pelo sistema Empresas Net da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) (“Fato Relevante sobre Plano de RJ”); (ii) caso seja deliberado por não apresentar objeção, 
aprovar ou não o plano da recuperação judicial na forma indicada no Fato Relevante sobre Plano de RJ. Os Titulares 
dos CRA que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes 
específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRA na sede da Emissora com, pelo menos, 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares dos 
CRA deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail fi duciario@slw.com.br. 

São Paulo, 09 de maio de 2019. GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.

10,11e14/05

VIGOR ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF Nº: 13.324.184/0001-97 NIRE: 35.300.391.047

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da Vigor Alimentos S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será rea-
lizada no dia no dia 27 de maio de 2019, em primeira convocação às 9h30m e em segunda às 10h00m, na sede social da Companhia, situada na 
Rua Joaquim Carlos, n° 396, 1º andar, Brás, CEP 03019-900, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) a ratificação e retificação da AGE 
da empresa S/A FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR, realizada em 29/12/2009, a qual foi devidamente registrada perante a JUCESP sob n° 
86.965/10-4, em 10/03/2010, e também registrada perante a JUCEMG sob n° 4343348, em 20/05/2010, que deliberou a respeito da aprovação da 
incorporação das empresas COMPANHIA LECO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS e LATICÍNIOS SERRABELA LTDA., que por um equívoco, deixou de cons-
tar da referida ata de assembleia o valor de avaliação do imóvel situado em Frutal-MG, objeto da Matrícula nº 17267 do Registro de Imóveis de 
Frutal-MG, quando da incorporação societária; (ii) a ratificação e retificação da AGE da empresa S/A FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR, 
realizada em 28/12/2012, a qual foi devidamente registrada perante JUCESP sob nº 029.427/13-7, em 16/01/2013, que um equívoco, deixou de 
constar da referida ata de assembleia que o valor de avaliação do imóvel situado em Frutal-MG, objeto da Matrícula nº 17267 do Registro de Imóveis 
de Frutal-MG, quando da incorporação societária; (iii) a exclusão do parágrafo primeiro e parágrafo segundo do Artigo 37 do Estatuto Social; (iv) 
Se aprovado o item (iii) acima, alterar a redação do Artigo 37 do Estatuto Social; e (v) outros assuntos de interesse da Companhia e dos acionistas 
presentes. São Paulo, 8 de maio de 2019. Antonio Suarez Lara - Presidente do Conselho de Administração. A Administração da Vigor Alimentos S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000541-65.2018.8.26.0008
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de
São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. Faz saber a
Patrícia dos Santos Baltazar, inscrita no CPF 291.697.068-16, que Condomínio Sports
Garden Leste ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$
5.647,42 (01/2018), referente às despesas condominiais da unidade autônoma nº 201, 20º
andar, bloco 02, situada no condomínio exequente, bem como as que se vencerem no
curso do presente processo, custas, honorários e demais cominações. Estando a executada
em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os
20 dias supra, pague o quantum reclamado, bem como as prestações que se vencerem
no curso da lide, até o trânsito em julgado da sentença que extinguir o processo de
execução, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento
no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade. Tendo o prazo de 15 dias,
a fluir após o prazo supra, para oferecer embargos, facultando-se à executada nesse
prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor
em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis)
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, será nomeado
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (art. 344 do NCPC). Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de março de 2019.          B 10 e 11/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009376-62.2015.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Bar e Lanches
Kirschner Ltda Me, CNPJ 07.791.765/0001-36, na pessoa de seu representante legal,
que Taquari Agro Comercial Ltda, ajuizou uma Ação de Despejo por Falta de Pagamento
c.c. Cobrança, tendo como corrés Bom Gosto Assessoria em Resturantes Ltda e Outra,
para decretar o despejo dos réus do imóvel situado na Av. Ipiranga, nº 958, São Paulo/SP,
rescindindo-se o contrato, condenando-os ao pagamento de R$ 442.570,03 (fev/2015),
corrigidos monetariamente e acrescido de juros, bem como a custas, honorários e demais
cominações. Estando a ré em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que em 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, purgue a mora ou conteste, sob pena de ser considerado revel
e presumir-se- ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do
NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC).
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de fevereiro de 2019.       B 10 e 11/05

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0028275-23.2018.8.26.0100) -
Processo Principal: 1018454-17.2014.8.26.0100. A Dra. Vanessa Ribeiro Mateus, Juíza
de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Sinai Comércio I A P E C
Ltda, CNPJ 12.401.929/0001-01, na pessoa de seu representante, que a Ação de Busca
e Apreensão, requerida por Banco Santander (Brasil) S.A, foi julgada procedente,
condenando a ré ao pagamento referente às verbas sucumbenciais, corrigidas
monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações.
Estando a ré em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, efetue o pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de
multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do
C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para
que a executada, independente de penhora ou nova intimação, ofereça sua impugnação (art.
525 do C.P.C.). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.      B 10 e 11/05

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE ARRESTO Processo Digital nº: 1006430-17.2015.8.26.0004
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Locação de Móvel Exequente: Dicap Participações Ltda
- ME Executado: Tonica de Comunicação e Propaganda Ltda. e outros EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE
30 DIAS. PROCESSO Nº 1006430-17.2015.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro
Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). ALBERTO GIBIN VILLELA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a TONICA DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA (CNPJ/MF nº 00.517.032/0001-69) na pessoa de
seus sócios e também ao Sr. CIBAR ANASTACIO CACERES RUIZ (RNE n.º W-302.557-Y e CPF/MF n.º
008.390.938-96) e sua mulher GIANA SENA CACERES (RG n.º 15.321.199-4 (SSP/SP) e CPF/MF n.º
104.541.488-36) que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de DICAP
PARTICIPAÇÕES LTDA. - ME., objetivando o recebimento da quantia de R$ 59.696,92. Estando os executados
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 30 dias supra, paguem o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou
reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas
e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) e sob pena de converter-se em penhora o arresto realizado
sobre 100% (cem por cento) pertencente aos coexecutados, Sr. Cibar Anastácio Cácerees Ruiz e Sra. Giana
Sena Caceres, acima qualificados, referente ao seguinte bem imóvel: um terreno à Rua Laiana, lote 36 da
quadra 08, bairro Boaçava, no 14º Subdistrito Lapa, medindo 15m de frente, por 40,42m da frente aos fundos
no lado direito visto da rua, 40m no lado esquerdo, tendo nos fundos 14,50m, com a área de 593m², confrontando
no lado direito com o lote 35, no lado esquerdo com o lote 37 e nos fundos com o lote 09. O referido imóvel
encontra-se matriculado perante o 10º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo SP sob o nº 41187. Decorridos
os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 30/04/2019. 10 e 11/05
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Cemapart Participações S.A.
CNPJ nº 05.078.945/0001-40

Demonstrações Financeiras em 31/12/2018 e de 2017 - Em reais (R$)
Balanços Patrimoniais

Passivo 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 3.049.260 2.503.817
Lucros a Pagar 3.049.260 2.503.817
Não Circulante 15.025 11.800
Controladas e Coligadas 15.025 11.800
Patrimônio líquido 64.535.757 61.526.219
Capital social 50.884.622 50.884.622
Reserva de Lucros 13.651.135 10.641.597
Total do passivo, patrimônio líquido 67.600.042 64.041.836

Ativo 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 3.049.283 2.503.841
Disponível 24 24
Créditos a Receber 3.049.260 2.503.817
Não Circulante 64.550.758 61.537.995
Clientes 503 503
(-)Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (503) (503)
Investimentos 64.550.758 61.537.995
Total do ativo 67.600.042 64.041.836

Demonstrações das mutações Capital realizado Reservas Lucros/ Total
 do patrimônio líquido Capital social Capital a Capital social Ágio na emissão Reservas (Prejuízos) Patrimonio
 subscrito integralizar integralizado de ações de Lucros acumulados Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2016 50.884.622 - 50.884.622 - 5.919.853 - 56.804.475
Resultado do Exercício - - - - - 5.557.063 5.557.063
Retenção de Lucros - - - - 4.721.744 (4.721.744) -
Distribuição de Lucros - - - - - (835.319) (835.319)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 50.884.622 - 50.884.622 - 10.641.597 - 61.526.219
Resultado do Exercício - - -  - 3.554.981 3.554.981
Retenção de Lucros - - - - 3.009.538 (3.009.538) -
Distribuição de Lucros - - - - - (545.442) (545.442)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 50.884.622 - 50.884.622 - 13.651.135 - 64.535.757

Demonstrações de Resultado 31/12/2018 31/12/2017
Receita bruta de serviços - -
Receita de serviços, líquida - -
Receita bruta de vendas - -
Receita de venda de produtos, líquida - -
Receita de venda de produtos e serviços, líquida - -
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados
Lucro bruto - -
Despesas/outras receitas operacionais
Comerciais - (178)
Administrativas (3.225) (3.666)
Receitas � nanceiras - (10)
Outras receitas operacionais 3.558.206 5.560.917
 3.554.981 5.557.063
Lucro (Prejuízo) operacional 3.554.981 5.557.063
Receitas (despesas) não operacionais líquidas - -
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda
 e contribuição social 3.554.981 5.557.063
Imposto de renda - -
Contribuição social - -
Lucro (Prejuízo) do exercício 3.554.981 5.557.063

Franciane Leme Silotto - CPF: 273.394.868-79 Robson Coelho da Silva - 1SP218155/O-3

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0052562-31.2010.8.26.0100
(USUC 1168). A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Joanito Soares Lessa, Deneval
Tomaz da Silva, Rute da Silva Cerqueira da Silva, Manoel C. Domingos ou Manoel Correa Domingues, Ana Maria da Costa Veiga,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que José Edson Francisco Alves e Robelia Blandina de Queiroz, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração
de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Esmeralda Monteiro, nº 107 42º Subdistrito Jabaquara - São Paulo SP, com área de
90,04 m², contribuinte nº 091.297.0073-6 em área maior, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                11 e 14 / 05 / 2019.

5ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 5º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1000006-
53.2018.8.26.0068. O Dr. Gustavo Coube de Carvalho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz
Saber a Prusso Kwiek (CPF. 225.456.478-10), Yzaak Kwiek Yanof, neste ato representado por seus genitores, Prusso Kwiek
e Priscilla Yanof (CPF. 222.473.058-65), que Sociedade Beneficente São Camilo, entidade mantenedora do Hospital São
Camilo - Pompéia lhes ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 30.157,05
(dezembro de 2017), decorrente dos Recibos Provisórios de Serviços n°s 225119, 225120 e 225121, oriundos de atendimento
médico/hospitalar. 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,
afixado e publicado na forma da lei. SP, 17/04/2019.                                                                                11 e 14 / 05 / 2019.

Yuny Incorporadora S.A.
CNPJ/MF nº 01.490.046/0001-07 - NIRE nº 35.300.334.566 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11/04/2019

Aos 11/04/19, às 11 h., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Marcos Mariz de Oliveira Yunes, Secretário: Marcelo Mariz de Oliveira 
Yunes. Deliberações Unânimes: (i) A redução do capital social da Companhia no valor de R$ 43.271.739,84, por julgá-lo excessivo às 
atividades desenvolvidas pela Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei das S.A., passando o capital social da Companhia de R$ 
174.635.280,28 para R$  131.363.540,44, sem o cancelamento de ações, de modo que os valores provenientes da redução de capital 
serão restituídos aos acionistas na proporção da participação que cada acionista detém no capital social da Companhia, ou compensados 
com eventuais dívidas que a Companhia detenha contra os acionistas, respectivamente. A redução de capital ora deliberada somente se 
tornará efetiva após o decurso do prazo de 60 dias para oposição de credores, contados da data da publicação do extrato da presente ata, 
conforme previsto no artigo 174 da Lei das S.A., ficando autorizados, desde já, os diretores da Companhia, após decorrido o prazo legal, 
a procederem com todos os atos necessários para que se efetivem as deliberações acima, podendo assinar quaisquer documentos para 
esse fim e levar este ato a registro perante a JUCESP; e (ii) A alteração do Artigo Quinto do Estatuto Social da Companhia em razão da 
deliberação tomada no item “i” acima, o qual passará a vigorar da seguinte forma: “Artigo Quinto - O capital social da Companhia, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$ 131.363.540,44, divido em 25.324.875 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Nada mais.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E MAIS INFS: www.unileiloes.com.br
FABIANA CUSATO - Leiloeira Oficial - JUCESP 619 - F: 5041-5278
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E MAIS INFS: www.unileiloes.com.br
FABIANA CUSATO - Leiloeira Oficial - JUCESP 619 - F: 5041-5278
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APROX. 38 IMÓVEIS
Pagamento à vista com 10% de desconto, financiamento bancário

junto ao Santander e outros bancos, vide condições 
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Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Móvel e para Intimação dos executados REINALDO MENINO, CPF Nº 107.763.878-
71, FERNANDA DIAS DOS SANTOS, CPF Nº 274.616.668-27 e demais interessados, expedido nos autos da Ação
de Cumprimento de Sentença, requerida por ALEX SANDRO DE OLIVEIRA PINTO, CPF nº 269.12.128-76. Processo
nº 0022747-38.2017.8.26.0554. A Dra. Adriana Bertoni Holmo Figueira, Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do Foro da
Comarca de Santo André, na forma da Lei, etc... FAZ SABER aos que o presente edital de 1ª e 2ª Praça de bem móvel
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que na forma do art. 879, II, do NCPC, regulamentado pelo
Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado pelo Tribunal de Justiça www.faroonline.com.br, sob
o comando do Leiloeiro Oficial Sr. Renato Morais Faro, Jucesp nº 431, no dia 17/05/2019, às 15:00 horas, terá início
a 1ª praça e se estenderá por três dias subsequentes, encerrando-se em 20/05/2019, às 15:00 horas, sendo
entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação,
sendo que, em não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça que terá início imediatamente após o fechamento da
primeira, e se encerrará no dia 10/06/2019, às 15:00 horas, para o 2º Leilão, ocasião em que os referidos bens serão
entregues a quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 70% da avaliação atualizada. Pelo presente
edital, ficam intimados os executados, e demais interessados se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus
advogados. CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade �ON-LINE�,
sendo que os lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e
imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido
sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como
qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços DO PAGAMENTO: O Arrematante
deverá depositar no prazo improrrogável de 24 horas o valor do lance vencedor através da guia de depósito judicial
a ser obtida no site www.bb.com.br. PARCELAMENTO: De acordo com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC, os
interessados em adquirir o bem de forma parcelada, poderão pedir o parcelamento por escrito, até o início do
primeiro leilão, desde que a proposta não seja inferior ao valor da avaliação, e até o início do segundo leilão,
desde que o valor da proposta não seja menor que 70% do valor da avaliação, ficando claro que do requerimento
deverá constar oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até
30 meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar
de imóveis. De todas as propostas deverão constar prazo, modalidade, indexador de correção monetária e condições
de pagamento do saldo. Deve, ainda, constar da proposta que o interessado declara estar ciente da multa de 10%
sobre a parcela inadimplida somada às parcelas vincendas (art. 895, §4º), bem como que em caso de inadimplemento
declara estar ciente sobre a possibilidade de o exeqüente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor
em aberto nestes mesmos autos (art. 895, §5º). Observa-se, ainda, que a proposta de pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO GESTOR: A comissão do
leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até
24 horas após o leilão, através de depósito bancário. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos
pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará
perante o Juízo competente a imissão na posse. DA ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha a adjudicar os bens
ficará igualmente responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro sobre o valor da avaliação. DA REMIÇÃO:
Na hipótese de remição, após a publicação do edital, os devedores pagarão a comissão do gestor judicial de 3% (três
por cento), sobre o valor de avaliação dos bens, para cobertura de todos os dispêndios, acrescido de todos os
encargos previstos, devendo apresentar os pagamentos ao gestor judicial conjuntamente com a petição, fazendo
expressa menção à remição da execução, caso em que não deverá fazer uso do protocolo integrado. ACORDO: Caso
haja acordo entre as partes, após a publicação do edital, as partes arcarão com as custas de leilão, devendo constar
da petição de acordo. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do leiloeiro, na Rua
Silveira Martins, 70, 9º andar, Centro - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872 - email:
faroleiloes@terra.com.br. LOTE ÚNICO: Um automóvel VW Kombi 2002/2003, placa DHG 3081, cor branca. De
acordo com o auto de penhora de fls. 118, o veículo não esta funcionando, encontra-se em estado regular de
conservação, com pneus gastos, riscos e amassados, e com motor. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$13.810,00 (treze
mil, oitocentos e dez reais), conforme decisão de fls. 136 dos autos, datada de 09/03/19. Obs.: Foi nomeado como
depositário do bem a Sra. Fernanda Dias dos Santos (ou Fernanda Dias Menino), Estrada do Pedroso, 3.233, Pq.
Miami, Santo André, CEP 09133-000. ÔNUS, TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais ônus, taxas ou impostos incidentes
sobre o bem correrão por conta do arrematante ou adjudicante. Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da lei.

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL XI - PINHEIROS - 2ª VARA CÍVEL
- Rua Jericó s/n - sala A2/A3 - Vila Madalena - CEP 05435-040 - Fone: (11) 3815-
0497 - São Paulo-SP - E-mail: pinheiros2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO
- Prazo de 20 dias - Processo nº 0002638-12.2019.8.26.0011 - O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São
Paulo, Dr. EDUARDO TOBIAS DE AGUIAR MOLLER,  na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, sem
profissão definida, RG 28842175, CPF 284.563.738-18, que por este Juízo,
tramita de uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por SOBRAL
GUZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 2.597,87,
devidamente atualizada, acrescida de 1% do valor da execução, observando-se o
mínimo de 5 UFESPs, sob pena de multa de 10%s obre 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 pre-
sente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de abril de 2019.

11  e  14/05

IGP-M acumula
taxa de inflação de

7,79% em 12
meses, diz FGV
O Índice Geral de Preços - Mer-

cado (IGP-M), usado no reajuste
dos contratos de aluguel, registrou
taxa de inflação de 0,58% na primei-
ra prévia de maio, abaixo do regis-
trado na primeira prévia de abril
(0,62%). Segundo a Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV), o indicador acu-
mula taxas de 3,7% no ano e de
7,79% em 12 meses.

A queda da taxa da prévia de
abril para a prévia de maio foi puxa-
da pelos preços no varejo e na cons-
trução civil. A inflação do Índice de
Preços ao Consumidor, que mede o
varejo, caiu de 0,65% em abril para
0,35% em maio. Já o Índice Nacio-
nal de Custo da Construção pas-
sou de 0,36% para 0,09%.

Por outro lado, o Índice de Pre-
ços ao Produtor Amplo, que mede
o atacado, teve queda na inflação,
ao passar de 0,65% na prévia de
abril para 0,74% na prévia de maio.
(Agencia Brasil)


