Jornal O DIA SP

AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/ME nº 61.351.532/0001-68 - NIRE 35.300.052.463
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Azevedo e Travassos S.A. (“Acionistas” e “Companhia”, respectivamente)
a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada, em primeira convocação, no dia 25 de
fevereiro de 2022, às 9h00, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Vicente Antônio de Oliveira, nº 1.050, Vila Mirante, CEP 02.955-080, a fim de deliberarem sobre a
seguinte matéria constante da ordem do dia: ratificação das deliberações tomadas na assembleia geral extraordinária
da Companhia realizada no dia 14 de dezembro de 2021 às 11h00. Informações Gerais: a) Para tomar parte
e votar na AGE, o Acionista deve provar a sua qualidade como tal, apresentando o documento de identidade e o
comprovante expedido pela instituição depositária das ações de sua titularidade. O(s) Acionista(s) representado(s)
por procurador(es) deverá(ão) exibir a(s) vigente(s) procuração(ões), acompanhada(s) dos documentos retro
mencionados do(s) outorgante(s), incluindo aprovações societárias ou contratuais específicas que possam ser
necessárias para legitimidade da outorga e exercício de poderes, e documentos do procurador que comprovem a
sua condição de procurador, acionista, administrador, advogado ou instituição financeira, todos em versão original
ou cópia autenticada, bem como acompanhados de firmas reconhecidas; b) instituição financeira depositária das
ações escriturais: Itaú Unibanco S.A.; c) recomendamos que os Acionistas efetuem seu cadastramento enviando uma
via física dos documentos acima mencionados à sede da Companhia, aos cuidados da Diretoria de Relações com
Investidores, até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da AGE; e d) nos termos da Lei nº 6.404/76 e de acordo
com o artigo 6º e seguintes da Instrução CVM nº 481/2009, encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede social
da Companhia, bem como na rede mundial de computadores nas páginas da Companhia (https://ri.azevedotravassos.
com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (https://www.gov.br/cvm), todos os documentos pertinentes à matéria
constante da ordem do dia. São Paulo, 04 de fevereiro de 2022. Presidente do Conselho de Administração.

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 E 17
DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 29.938.085/0001-35 - NIRE 35.300.514.611 - COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA
São Paulo/SP, 12 de janeiro de 2022. À CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRÔ DE SÃO PAULO
S.A. (“Companhia”). Estrada de Itapecerica, nº. 4.157, Bairro Capão Redondo, São Paulo/SP. Ref.: Renúncia ao
cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Prezados Senhores: Pela
presente e para todos os fins e efeitos do artigo 151 da Lei 6.404/76, eu, Luís Augusto Valença de Oliveira,
brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 02.228.228-99 – SSP/BA e inscrito
no CPF/MF nº. 254.751.935-68, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° andar, Vila
Olímpia, São Paulo/SP, apresento minha RENÚNCIA, em caráter irrevogável e irretratável, na presente data, ao
cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para o qual fui eleito na
Assembleia Geral Ordinária realizada em 14 de abril de 2020, às 13h, comprometendo-me a manter em sigilo todas
as informações que me tenham sido adquiridas no respectivo período. Atenciosamente, LUÍS AUGUSTO VALENÇA
DE OLIVEIRA - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. Ciente: em 12/01/2022. CONCESSIONÁRIA DAS
LINHAS 5 E 17 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. - Francisco Pierrini - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil.
JUCESP nº 50.453/22-1 em 28.01.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA
DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF Nº. 42.288.184/0001-87 - NIRE Nº. 35300570588 - COMPANHIA FECHADA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 4 DE JANEIRO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 4 de janeiro de 2022, às 13h30, na sede da Companhia, localizada na Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº 55, Centro, na cidade de Osasco/SP, CEP 06010-160. 2. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º
6.404, de 15/12/1976 (“LSA”). 3. CONVOCAÇÃO: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo
comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA:
Presidente: Gustavo Marques do Canto Lopes e Secretário: Roberto Vollmer Labarthe. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar
sobre a celebração de contrato com terceiro. 6. DELIBERAÇÕES: As acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar: 6.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Conforme atribuição prevista
no artigo 6°, inciso (xi) do Estatuto Social da Companhia, a contratação da Viafort Engenharia Conservação e Serviços
Eireli, para a execução dos serviços de conservação de rotina das Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda dos trens metropolitanos de São Paulo, conforme termos e condições apresentados nesta assembleia. 7. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no
§1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro
perante a Junta Comercial competente. Osasco/SP, 04 de janeiro de 2022. Assinaturas: Gustavo Marques do Canto
Lopes, Presidente da Mesa e, Roberto Vollmer Labarthe, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A, pelo Sr. Gustavo Marques do Canto Lopes; e (2) RUASINVEST PARTICIPAÇÕES S.A., pelos Srs. Paulo José Dinis Ruas e Ana Lúcia Dinis
Ruas Vaz. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. Gustavo Marques do Canto Lopes
- Presidente da Mesa - Assinado com certificado digital ICP Brasil e Roberto Vollmer Labarthe - Secretário - Assinado
com certificado digital ICP Brasil. JUCESP nº 51.720/22-0 em 31.01.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
21ª Vara Cível, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1057002-38.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VEDOS
ARQUITETURA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP, CNPJ (MF) sob o n.º 50.683.671/
0001-72, Ação: Execução de Título Extrajudicial, proposta por CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA,
objetivando o recebimento de R$ 22.653,07 (07/2019) representada por Duplicata, e não localizados os
requeridos, expede-se edital para que, pague no prazo de três dias o valor estampado na petição inicial, mais
custas processuais e honorários advoca tícios fixados em 10% sobre o débito exequendo, sendo que, no caso
de pronto pagamento no prazo de três dias, ficam reduzidos à metade, ou querendo apresentem embargos
no prazo de quinze dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP.
J - 04 e 05/02

EDITAL
CLAUDINEI JOSÉ PIRES, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito
de Capão Redondo, Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.
FAZ SABER - - a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
e a quem interessar possa - - que ISABELLY FREITAS SANTOS, brasileira, solteira,
maior, capaz, estudante, portadora do RG. nº 39.890.420-0-SSP/SP, inscrita no CPF.
Nº 025.209.301-10, residente e domiciliada nesta Capital, usando da faculdade que
lhe confere o art. 56 da Lei nº 6.515/77, de alterar imotivadamente o nome no primeiro
ano após ter atingido a maioridade, alterou seu nome para ISABELLE FREITAS
SANTOS, a partir do dia 01/02/2022, permanecendo inalterados os demais dados. E
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é
expedido o presente edital, que será publicado na forma da lei. São Paulo, 02 de
fevereiro de 2022. Eu, (aa) (Daniela da Penha Ramos), Escrevente Autorizada, digitei
e subscrevi. (aa) CLAUDINEI JOSÉ PIRES - Oficial
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. Processo Digital nº: 1128731-56.2021.8.26.0100. Classe: Assunto: Interpelação - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer. Requerente: Carrot Empreendimentos Imobiliários Ltda. Requerido: Comissão de Representantes dos Adquirentes
do Empreendimento Atrium Xv e outros. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 112873156.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Caramuru
Afonso Francisco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao público em geral e à Comissão de Representantes dos Adquirentes do
Empreendimento Atrium XV, devidamente constituída por seus membros eleitos (1) Participações e Imóveis VHF Ltda (CNPJ.
05.089.983/0001-06), (2) ALP Administração de Bens Eireli (CNPJ. 21.959.615/0001-10), (3) TF Realty 34 Empreendimento
Imobiliário Ltda, (CNPJ. 22.812.322/0001-78) e (4) Paulo Ciro Pedrini Colabone (CPF. 010.391.788-80), que Carrot Empreendimentos
Imobiliários Ltda ajuizou uma Interpelação Judicial para intimação da Comissão e seus representantes/integrantes, para que a
Requerida: (a) Reconheça os direitos dos permutantes com relação às unidades autônomas (ou créditos equivalentes) que lhe
cabem no empreendimento; (b) Informe os permutantes de todas as ações praticadas pela Comissão e convoque-os para participar
de todas as suas deliberações; e (c) Dê prosseguimento ao Empreendimento e entregue aos permutantes as unidades futuras
que lhe são devidas, esclarecendo, nesse caso, como se dará o prosseguimento da incorporação, tendo em vista todas as omissões
apontadas no item 8; ou (d) Caso não seja dado seguimento ao Empreendimento, pague aos permutantes a indenização
equivalente, bem como, determinar a averbação da presente interpelação na matrícula n.º 193.358 do 4º Oficial de Registro de
Imóveis de São Paulo/SP com o escopo de dar-lhe ampla publicidade e resguardar o resultado útil da responsabilidade da Comissão
perante a Carrot, impedindo que eventuais terceiros venham a alegar boa fé em aquisições imobiliárias ou na liquidação do
patrimônio de afetação. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro de 2022. 03 e 04 / 02 / 2022

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP
Data do leilão:23/02/2022 - as: 10:15 Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA
TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO , SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 428 estabelecido a
RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299212, telefone (11) 93285-4559, faz saber que devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/
1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem
utilização de Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à vista,
podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do
preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível
de 08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financeiamento, será feita através de Carta de Crédito de
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida
análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira escolhida
pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão
procurar uma Instituição Financeira com a antencedência necessária a data
do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o
maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da
realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED:B51046 - CONTRATO: 997683024519 - EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA
ADILSON DOS SANTOS , BRASILEIRO(A), TORNEIRO MECANICO , CPF
948.153.808-72, CI 17686729,
CASADO (A) COM NANCI FERREIRA DOS SANTOS, BRASILEIRO (A), DO
LAR, CPF 014.348.558-05 CI: 1476425.
ESPOLIO JOAO ALVES DA CONCEICAO, BRASILEIRO (A), PRENSISTA,
CPF 935.246.688-87 CI: 9470381, SOLTEIRO (A) E CONJUGE, SE CASADO
(A) ESTIVER.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 110, SITUADO NO ANDAR
TERREO OU 1º PAVIMENTO, BLOCO IV,
CONJUNTO RESIDENCIAL VILA SAO JOSE, A RUA VEREATO LEAO DE
MOURA, Nº 169, 32º SUBDISTRITO CAPELA DO SOCORRO, VILA SAO
JOSE, EM SAO PAULO, SP, COM A AREA PRIVATIVA DE 57,4132M2, AREA
COMUM DE CONSTRUCAO DE 5,4929M2, TOTALIZANDO A AREA
CONSTRUIDA DE 62,9061M2, DIREITO A GUARDA DE UM VEICULO DE
PASSEIO EM LUGAR INDETERMINADO NO ESTACIONAMENTO, COM
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E
ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 23383,84
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 245000,00
SAO PAULO , 04/02/2022
ARY ANDRE NETO
04 - 09 - 23/02/2022

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL-PRAZO DE 30
DIAS. PROCESSO Nº 1019713-37.2020.8.26.0003 O(A)
MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara da Família e Sucessões,do
Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a).
LUCIANA LEAL JUNQUEIRA VIEIRA REBELLO DA SILVA, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar
que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime de
Bens movida por ANTÔNIO ATAÍDE PEROSSI JUNIOR e
MARTA MIRANA NOVAES,por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento,passando da atual comunhão parcial para o de SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. O presente edital é expedido
nos termos do artigo 734,§ 1º 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. [03,04]
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Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação dos requeridos SÉRGIO TAKESHIGUE TOYOTA, RG Nº 023.264.528-01, CPF Nº 688.291.088-04 e ELENA MARIKO
NAGAE TOYOTA, RG 7.201.337 E CPF Nº 053.235.358-73, credor hipotecário ITAÚ UNIBANCO S/A, CNPJ Nº 60.701.190/0001-04, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Cobrança de Condomínio, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FLAMBOYANT, CPF Nº 66.057.357/000114. Processo nº 0106616-15.2008.8.26.0003. A Dra. Cláudia Felix de Lima, Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara, na forma da Lei, etc... FAZ SABER
aos que o presente edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel 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 11/02/2022, às 15:00 horas, terá início a 1ª praça e se estenderá por três dias subsequentes, encerrando-se em 14/02/2022, 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 10/03/2022, às 15:00 horas, para o 2º Leilão, ocasião em que os referidos bens serão entregues a

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0005113-82.2021.8.26.0006. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI
- Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Álvaro
Luiz Valery Mirra, na forma da Lei, etc. Edital de Intimação
- Prazo de 20 dias. Processo 000511382.2021.8.26.0006. O Dr. Álvaro Luiz Valery Mirra, Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível do Fórum Penha de França,
na forma da Lei, etc... Faz Saber a Azer Domingos de
Almeida Filho, CPF: 179.176.648-05, que Instituição de
Ensino Colégio Amorim Ltda CNPJ: 03.887.256/000170 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum,
sendo julgada procedente e condenando-o ao
pagamento da quantia de R$ 17.574,77 (Outubro/
2021), ora em fase de Cumprimento de Sentença.
Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a
intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente
bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de
10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º
e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para
garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias,
oferecer impugnação. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 01 de fevereiro de 2022.
03 e 04/02

quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 50% da avaliação atualizada. Nos termos do art. 889, I, do CPC, 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 (https://www.tjsp.jus.br/PortalCustas). 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 50% 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, indexado r 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 LEILOEIRO: 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. DO CANCELAMENTO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1009357-67.2017.8.26.0009. A MMa. Juíza de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente,
Estado de São Paulo, Dra. Claudia Sarmento Monteleone,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DANIELLE VIANA DA
SILVA, RG 289680670, CPF 312.850.008-89, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível
por parte de S I Educação Moderna Ltda, visando ao
recebimento da quantia de R$ 7.205,45 relativa ao
contrato de prestação de serviços educacionais, cujas
mensalidades referentes aos meses de março a maio,
julho, setembro a dezembro de 2016 deixaram de ser
pagas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 23 de agosto de 2021.

praceamento seja cancelado após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívi da, será devido a comissão de 5% sobre o
valor transacionado para pagamento dos custos do leiloeiro, e caso já tenha havido lance para arrematação do bem, o valor devido será de 5% sobre o valor do último lance
ofertado. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do leiloeiro, na Rua Princesa Isabel, 86, cj. 64/65, Brooklin, São Paulo/SP, ou ainda, pelo
telefone (11) 3105-4872 - email: faroleiloes@terra.com.br. LOTE ÚNICO: Apartamento nº 82, localizado no 8º pavimento, do Edifício Flamboyant, Bloco 01, situado a Rua
Alessandro Alberti, 60, Avenida Alberto Fontana e Viela Cinco, na Saúde, 21º Subdistrito, com área real total de 99,1178m², área real de uso privativo de 52,8570m², área real
de uso comum ao bloco de 46,2608m², fração ideal no terreno e nas coisas comuns do edifício 1,92308%. Cabendo-lhe o direito à guarda de um automóvel de passeio de porte
médio, sem local determinado ou demarcado na garagem coletiva, localizada no nível do pavimento térreo. Imóvel pertencente à matrícula nº 106.434, do 14º CRI de São Paulo,
contribuinte (área maior) 157.217.0010-5/0011-3/0033-4; 0034-2; 0035-0/ 0036-9/ 0037-7. De acordo com o laudo de avaliação constante dos autos, conforme informado no
local na ocasião da vistoria (não foi possível adentrar o imóvel), a unidade é composta por sala, dois dormitórios, banheiro, cozinha e área de serviço. O condomínio possuí
quadra esportiva, playground e salão de festas. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$203.500,00 (duzentos e três mil e quinhentos reais), conforme laudo de avaliação de fls.,
constante dos autos, datado de junho/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELO SITE DO TJ/SP, PARA novembro/2021: R$239.160,00 (duzentos e trinta e
nove mil, cento e sessenta reais). O valor da avaliação será atualizado até a data da alienação. Obs. 01: Consta da Av. 06 da referida matrícula hipoteca a favor do Banco
Itaú, CNPJ nº 60.701.190/0001-04; Obs. 02: Conforme e-mail encaminhado pelo escritório do exeqüente, o valor do débito atualizado perfaz o montante de R$123.078,19 data
base novembro/21. ÔNUS, TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais débitos, taxas ou impostos incidentes sobre o bem correrão por conta do arrematante ou adjudicante, com exceção
dos débitos do § único do artigo 130 do CTN, que se sub-rogam sobre o preço dos bens. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0028878-43.2011.8.26.0003. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Contratos
23ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP 23º Ofício Cível Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 0140257Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Level One do Brasil Ltda. e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
52.2012.8.26.0100. O Dr. Guilherme Silveira Teixeira, Juiz de Direito da 23ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz
DIAS. PROCESSO Nº 0028878-43.2011.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara,
Saber a Romazzo Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda (CNPJ. 08.871.340/0001-08), que Spal Indústria Brasileira de
Estado de São Paulo, Dr(a). Patricia Maiello Ribeiro Prado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Level One do Brasil Ltda (CNPJ.
Bebidas S/A lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 1.358.804,99 (fevereiro de 2012), decorrente das
05.028.872/0001-81) e Marcelo Pio D Anunzio (CPF. 069.028.518-32), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução,
notas fiscais, bem como, pelos canhotos de entrega de mercadorias devidamente assinados. Estando a requerida em lugar
objetivando a quantia de R$ 30.757,27 (novembro de 2012), representada pela Cédula de Crédito Bancário n° 2.978.683. Estando
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta
os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado,
de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC),
ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente,
ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem quePARA
o pagamento
no silêncio, será nomeado
curador especial
ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC.
MAIS
INFORMAÇÕES:
3003-0677
WWWe .dado regular prosseguimento
.COM.BR
restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de
Será o presente, afixado e publicado. SP, 27/10/2021.
03 e 04 / 02 / 2022
converter-se em penhora o arresto procedido sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 3.176,04, R$ 471,56, R$ 83,56
e R$ 10,00. 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 14 de outubro de 2021.
03 e 04 / 02 / 2022
Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0042369-68.2021.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton
Amaral, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Thais Cristina de Lima (CPF.
374.633.008-46), que o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por Fundação São
EDITAL DE INTIMAÇÃO  CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0001928-36.2021.8.26.0006. Classe:
Paulo, entidade mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP, converteu-se em mandado
Assunto: Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços. Exequente: Fundação São Paulo. Executado: ALANDAVI
executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 31.053,01 (outubro de 2021). Estando a executada
FERREIRA COSTA. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001928-36.2021.8.26.0006. O(A)
em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). José
pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e
Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALANDAVI FERREIRA COSTA, CPF 310.044.648-86, que
expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Fundação São Paulo, cuja sentença
previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que,
nos autos principais da ação de Monitória, PROCESSO Nº 1000363-30.2015.8.26.0006, tendo sido julgada procedente
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente,
a referida ação, para o recebimento da quantia de R$ 14.029,57, decorrente do Contrato de Prestação de Serviços
afixado e publicado na forma da lei.
03 e 04 / 02 / 2022
Educacionais, firmado pelas partes. 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$ 38.826,41 (abril de 2021), sob pena de
EDITAL DE INTIMAÇÃO  CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0003261-11.2021.8.26.0010. Classe: Assunto:
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços. Exequente: Hospital São Camilo Ipiranga. Executado: Tiala Magalhaes Nascimento.
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,
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003261-11.2021.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente
Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). LIGIA MARIA TEGAO NAVE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
a(o) TIALA MAGALHAES NASCIMENTO, Brasileira, Solteira, CPF 062.427.555-80, que por este Juízo, tramita de uma ação de
26 de janeiro de 2022.
03 e 04 / 02 / 2022
Cumprimento de sentença, movida por HOSPITAL SÃO CAMILO IPIRANGA. 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$6.280,02, 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 19 de janeiro de 2022.
03 e 04 / 02 / 2022
CNPJ/MF Nº. 42.288.184/0001-87 - NIRE Nº. 35300570588 - COMPANHIA FECHADA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 14 de janeiro de 2022, às 10h, na sede da Companhia, localizada na Rua General MaVARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES - FORO CENTRAL CÍVEL
noel de Azambuja Brilhante, n.º 55, Centro, Osasco/SP, CEP 06010-160. 2. PRESENÇA: Acionistas representando a toCOMARCA DA CAPITAL
EDITAL
a CONHECIMENTO DE TERCEIROS , expedido nos autos de
talidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de
INTERDIÇÃO de LINDA RAHAL JOSÉ FARHAT, requerido por LUCIANA FARHAT
15/12/1976 (“LSA”). 3. CONVOCAÇÃO: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo compaVOLONGHI e OUTRAS - Proc. nº 1035639-24.2021.8.26.0100 - O MM. Juiz de
recimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: PresiDireito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São
dente: Gustavo Marques do Canto Lopes e Secretário: Roberto Vollmer Labarthe. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:
Paulo, Dr. RICARDO CUNHA DE PAULA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que
(i) tomar conhecimento da renúncia do Sr. LUÍS AUGUSTO VALENÇA DE OLIVEIRA, ao cargo de membro efetivo e
por SENTENÇA proferida em 05/11/2021, foi DECRETADA a INTERDIÇÃO de
presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de seu substituto no ConseLINDA RAHAL JOSÉ FARHAT (RG 8.330.978-0, CPF 30908348800), filha de
lho de Administração da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: As acionistas detentoras da totalidade do capital social da
Wadih Jorge Rahal e Agise Rahal, por ser portadora de demência na doença de
Companhia, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar: 6.1. A lavratura da presente
Alzheimer mista, F 00.2, pela CID10, afetando todos os atos da vida civil,
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe
ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de
curadoras suas filhas LUCIANA FARTHAT VOLONGHI (RG 21.310.160-9, CPF
renúncia formulado pelo Sr. LUÍS AUGUSTO VALENÇA DE OLIVEIRA, ao cargo de membro efetivo e presidente do
17665498884), ANDREA RAHAL FARHAT (RG 246101945, CPF 17576944803) e
Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia na presente data,
SIMONE RAHAL FARHAT (RG 15676989, CPF 10652750800), as quais poderão
agradecendo pelos relevantes serviços prestados à Companhia. 6.3. A eleição do Sr. MÁRCIO MAGALHÃES HANexercer isoladamente a curatela ora deferida. O presente edital será publicado
NAS, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 06.470.370-5 – IFP/RJ, inscrito no
por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada mais.
CPF/MF sob o nº. 081.286.358-59, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereDado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de fevereiro de 2022.
ço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 4º andar, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de membro efe03/02
tivo do Conselho de Administração da Companhia, com mandato que encerrará na data prevista para término do mandato do Conselheiro ora substituído, ou seja, até 21/05/2023, devendo permanecer em seu cargo até a eleição e pos16ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP ² FORO CENTRAL
se de seu substituto. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1026881-90.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
LSA e alterações posteriores e, consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o
Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Bernardi Baccarat, na forma da Lei,
impeça de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse, Declarações de Desimpedimento e de Renúncia à
etc.. FAZ SABER a(o) JOSÉ MAURO NUNES DE OLIVEIRA, Brasileiro, CPF 096.668.828-76, com endereço à Rua João
Vieira Prioste, 1877, ap. 51 A, Vila Carrão, CEP 03429-000, São Paulo-SP, que lhe foi proposta uma ação de
Remuneração arquivados na sede da Companhia. Ainda, a eleição do Sr. MÁRCIO MAGALHÃES HANNAS, para ocuProcedimento Comum Cível por parte de CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE
par a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Em razão da deliberação acima, o Conselho
SÃO PAULO-CABESP, objetivando a cobrança de R$ 5.172,25 (28/02/2020), referente inadimplemento das contribuições
de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) MÁRCIO
do Plano de Saúde Cabesp-Família a partir de abril/2017. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
MAGALHÃES HANNAS, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 06.470.370-5 –
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 081.286.358-59, eleito na presente data; (2) LUCIANO JOSÉ PORTO FERNANfluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
DES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identiconsiderado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
dade RG nº. M-88.764 - SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 251.456.816-15, eleito na Assembleia Geral de Consforma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de dezembro de 2021.
tituição de 21/05/2021 (“AGC”); (3) ROBERTO VOLLMER LABARTHE, brasileiro, casado sob o regime de separação
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total de bens, matemático, portador da Cédula de Identidade RG nº. 53.527.699-0 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob
o nº. 468.919.357-68, eleito na AGC; (4) GUSTAVO MARQUES DO CANTO LOPES, português, casado, economista,
portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº. V548366IDIREXEX e inscrito no CPF/MF sob nº. 233.238.52826, eleito na AGC; todos com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia,
CEP: 04551-065, São Paulo/SP, eleito na AGC; e (5) SÉRGIO LUIZ PEREIRA DE MACEDO, brasileiro, casado sob o
regime de comunhão universal de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 8.374.421-6 - SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob o nº. 873.683.078-04, com endereço comercial na Avenida Mofarrej, nº. 1288, Bairro Vila Leopoldina, São Paulo/SP, eleito na AGC; todos com mandato que encerrará em 21/05/2023, devendo permanecerem em
seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no §1º do artigo 10 da MP 2.2002/2001, e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial
competente. Osasco/SP, 14 de janeiro de 2022. Assinaturas: Gustavo Marques do Canto Lopes, Presidente da
Mesa e, Roberto Vollmer Labarthe, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A, pelo Sr. Gustavo Marques do Canto Lopes;
e (2) RUASINVEST PARTICIPAÇÕES S.A., pelos Srs. Paulo José Dinis Ruas e Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz. Certifico
que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. Gustavo Marques do Canto Lopes - Presidente da
Mesa - Assinado com certificado digital ICP Brasil e Roberto Vollmer Labarthe - Secretário - Assinado com certificado
digital ICP Brasil. JUCESP nº 52.115/22-7 em 31.01.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

FIVE TRILHOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF N.º 31.536.951/0001-03 - NIRE N.º 35.300.521.382 - COMPANHIA FECHADA
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 12 de janeiro de 2022, às 11h30, na sede da Five Trilhos - Administração e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 5, Vila Olímpia, CEP:
04551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia,
cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”). 3. CONVOCAÇÃO:
Dispensados os avisos em face da presença da única acionista, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA.
4. MESA: Presidente: Gustavo Marques do Canto Lopes e Secretário: Roberto Vollmer Labarthe. 5. ORDEM DO
DIA: Deliberar sobre: (i) tomar conhecimento da renúncia do Sr. LUÍS AUGUSTO VALENÇA DE OLIVEIRA, ao cargo de membro efetivo e presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de
seu substituto no Conselho de Administração da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: A Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, aprovou: 6.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. LUÍS
AUGUSTO VALENÇA DE OLIVEIRA, ao cargo de membro efetivo e presidente do Conselho de Administração da
Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia na presente data, agradecendo pelos relevantes
serviços prestados à Companhia. 6.3. A eleição do Sr. MÁRCIO MAGALHÃES HANNAS, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 06.470.370-5 – IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 081.286.35859, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida
Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 4º andar, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, com mandato que encerrará na data prevista para término do mandato do Conselheiro
ora substituído, ou seja, até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022, devendo permanecer em
seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara ter
conhecimento do artigo 147 da LSA e alterações posteriores e, consequentemente, não estar incurso em quaisquer
dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse, Declarações
de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia. Ainda, a eleição do Sr. MÁRCIO MAGALHÃES HANNAS, para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
Em razão da deliberação acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) MÁRCIO MAGALHÃES HANNAS, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 06.470.370-5 – IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 081.286.358-59, residente
e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º
222, Bloco B, 4º andar, São Paulo/SP, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, eleito na presente data; (2) LUCIANO JOSÉ PORTO FERNANDES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de
bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. M-88.764 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº.
251.456.816-15, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4°. Andar, Vila Olímpia, São
Paulo/SP, membro efetivo, eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 25/08/2020 às 11h00 (“AGE 25/08/2020”);
(3) ROBERTO VOLLMER LABARTHE, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, matemático,
portador da Cédula de Identidade RG nº. 53.527.699-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 468.919.357-68, com
endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4°. Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, membro efetivo, eleito na AGE 25/08/2020; (4) GUSTAVO MARQUES DO CANTO LOPES, português, casado, economista,
portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº. V548366 IDIREXEX e inscrito no CPF/MF sob nº.
233.238.528-26, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° andar, Vila Olímpia, São
Paulo/SP, membro efetivo eleito na Assembleia Geral Ordinária de 20/04/2021; e (5) SÉRGIO LUIZ PEREIRA DE
MACEDO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, economista, portador da Cédula de
Identidade RG nº. 8.374.421-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 873.683.078-04, com endereço profissional na
Avenida Mofarrej, nº. 1288, Bairro Vila Leopoldina, São Paulo/SP, membro efetivo, eleito na AGE 25/08/2020; todos
com mandato que se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022, permanecendo em
seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por
sua única acionista, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no §1º do
artigo 10 da MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 12 de janeiro de 2022. Assinaturas: Gustavo Marques, Presidente da Mesa e, Roberto Vollmer Labarthe, Secretário. Acionista: CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 E 17 DO
METRÔ DE SÃO PAULO S.A., representada pelos Srs. Francisco Pierrini. Certifico que a presente é cópia fiel do
original, lavrada no Livro próprio. Gustavo Marques do Canto Lopes - Presidente da Mesa - Assinado com certificado digital ICP Brasil; Roberto Vollmer Labarthe - Secretário - Assinado com certificado digital ICP Brasil. JUCESP nº
51.570/22-1 em 31.01.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP
Data do leilão:23/02/2022 - as: 10:15 Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA
TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 428 estabelecido a
RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299212, telefone (11) 93285-4559, faz saber que devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/
1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem
utilização de Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à vista,
podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do
preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível
de 08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financeiamento, será feita através de Carta de Crédito de
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida
análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira escolhida
pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão
procurar uma Instituição Financeira com a antencedência necessária a data
do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o
maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da
realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED:B51056 - CONTRATO: 313714023049 - EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA
CARLOS AUGUSTO GUIMARAES, BRASILEIRO(A), FUNCIONARIO
PUBLICO, CPF 796.318.438-15, CI 9301422 SP, CASADO (A) COM AURILEIA
PRADO CICERELLI GUIMARAES, BRASILEIRO (A), FUNCIONARIA PUBLICA,
CPF 104.414.118-27 CI: 9234317 SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 113, LOCALIZADO NO 11º
ANDAR OU 12º PAVIMENTO, BLOCO 04,
CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL VITORIA REGIA II, A AVENIDA PARADA
PINTO, Nº 3420, 8º
SUBDISTRITO-SANTANA, VILA NOVA CACHOEIRINHA, EM SAO PAULO,
SP, CONTENDO A AREA UTIL DE 49,27M2, AREA COMUM DE 13,50M2,
AREA TOTAL DE 62,77M2, FRACAO IDEAL NO TERRENO DO CONDOMINIO
DE 0,0006993, COM UMA VAGA INDETERMINADA DESCOBERTA, COM
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E
ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 17173,43
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 232000,00
SAO PAULO, 04/02/2022
ARY ANDRE NETO
04 - 09 - 23/02/2022
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