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4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP. 4º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº
0001315-57.2017.8.26.0361. O Dr. Carlos Eduardo Xavier Brito, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi
das Cruzes/SP, Faz Saber a Aeon Cosmetic - Comércio de Cosméticos e de Produtos de Higiene Pessoal tda - EPP
(CNPJ. 10.472.556/0001-34), que o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por HSBC
Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da
quantia de R$ 200.041,50 (janeiro de 2017). Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a intimação por
edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%,
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Será o
presente, afixado e publicado na forma da Lei. Mogi das Cruzes, 17/04/2018. 18 e 19 / 07 / 2018

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO RAYMUNDO - EDITAL - FAZ SABER
a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e
por solicitação do credor fiduciário: BANCO BRADESCO S/A, CNPJ n° 60.746.948/0001-12, com sede no Núcleo Adminis-
trativo denominado Cidade de Deus, s/nº Vila Yara, Osasco/SP, INTIMA o devedor fiduciante: WAGNER DUARTE FERREIRA,
brasileiro, empresário, casado, RG N° 3.482.583-SSP/SP, CPF/MF Nº 570.887.998-04, para que no prazo de 15 dias,
contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira
César-SP, a purgação da mora no valor de R$ 151.679,29, acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo
pagamento. O não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matriculado
sob nº 53.058, deste Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 16 de julho de 2018. (Protocolo 537.471)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHOPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHOPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHOPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 – ORLANDO PADOVAN,– ORLANDO PADOVAN,– ORLANDO PADOVAN,– ORLANDO PADOVAN,
Município de Pirapozinho, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, torna público para conheci-Município de Pirapozinho, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, torna público para conheci-Município de Pirapozinho, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, torna público para conheci-Município de Pirapozinho, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, torna público para conheci-
mento de todos os interessados, que foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO o Pregão Presencial n° 32/2018, que temmento de todos os interessados, que foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO o Pregão Presencial n° 32/2018, que temmento de todos os interessados, que foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO o Pregão Presencial n° 32/2018, que temmento de todos os interessados, que foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO o Pregão Presencial n° 32/2018, que tem
por objeto a “Aquisição de materiais permanentes (Armários de Aço) para a Divisão Municipal de Saúde”, tendo comopor objeto a “Aquisição de materiais permanentes (Armários de Aço) para a Divisão Municipal de Saúde”, tendo comopor objeto a “Aquisição de materiais permanentes (Armários de Aço) para a Divisão Municipal de Saúde”, tendo comopor objeto a “Aquisição de materiais permanentes (Armários de Aço) para a Divisão Municipal de Saúde”, tendo como
vencedora a empresa: ACOSTA QUADRI & CIA LTDA (CNPJ: 05.568.807/0001-49) pelo valor de R$ 31.515,00 (Trintavencedora a empresa: ACOSTA QUADRI & CIA LTDA (CNPJ: 05.568.807/0001-49) pelo valor de R$ 31.515,00 (Trintavencedora a empresa: ACOSTA QUADRI & CIA LTDA (CNPJ: 05.568.807/0001-49) pelo valor de R$ 31.515,00 (Trintavencedora a empresa: ACOSTA QUADRI & CIA LTDA (CNPJ: 05.568.807/0001-49) pelo valor de R$ 31.515,00 (Trinta
e um mil quinhentos e quinze reais), sendo o valor apresentado, compatível com o preço de mercado. Fica o represen-e um mil quinhentos e quinze reais), sendo o valor apresentado, compatível com o preço de mercado. Fica o represen-e um mil quinhentos e quinze reais), sendo o valor apresentado, compatível com o preço de mercado. Fica o represen-e um mil quinhentos e quinze reais), sendo o valor apresentado, compatível com o preço de mercado. Fica o represen-
tante legal da empresa convocado para assinar os contratos no prazo de 02 dias. Prefeitura do Município de Pirapozi-tante legal da empresa convocado para assinar os contratos no prazo de 02 dias. Prefeitura do Município de Pirapozi-tante legal da empresa convocado para assinar os contratos no prazo de 02 dias. Prefeitura do Município de Pirapozi-tante legal da empresa convocado para assinar os contratos no prazo de 02 dias. Prefeitura do Município de Pirapozi-
nho, Estado de São Paulo, em 28 de Maio de 2018.nho, Estado de São Paulo, em 28 de Maio de 2018.nho, Estado de São Paulo, em 28 de Maio de 2018.nho, Estado de São Paulo, em 28 de Maio de 2018. ORLANDO PADOVAN - Prefeito do Município de PirapozinhoORLANDO PADOVAN - Prefeito do Município de PirapozinhoORLANDO PADOVAN - Prefeito do Município de PirapozinhoORLANDO PADOVAN - Prefeito do Município de Pirapozinho

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo, por meio da Comis-A Prefeitura do Município de Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo, por meio da Comis-A Prefeitura do Município de Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo, por meio da Comis-A Prefeitura do Município de Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo, por meio da Comis-
são Permanente de Julgamento de Licitações, TORNA PÚBLICO aos interessados que em razãosão Permanente de Julgamento de Licitações, TORNA PÚBLICO aos interessados que em razãosão Permanente de Julgamento de Licitações, TORNA PÚBLICO aos interessados que em razãosão Permanente de Julgamento de Licitações, TORNA PÚBLICO aos interessados que em razão
da indisponibilidade do Edital nos prazos fixados por lei, fica REDESIGNADA a data de aberturada indisponibilidade do Edital nos prazos fixados por lei, fica REDESIGNADA a data de aberturada indisponibilidade do Edital nos prazos fixados por lei, fica REDESIGNADA a data de aberturada indisponibilidade do Edital nos prazos fixados por lei, fica REDESIGNADA a data de abertura
do processo licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 004/18, EDITAL Nº. 058/18,do processo licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 004/18, EDITAL Nº. 058/18,do processo licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 004/18, EDITAL Nº. 058/18,do processo licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 004/18, EDITAL Nº. 058/18,
PROCESSO Nº. 381/18, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para prestaçãoPROCESSO Nº. 381/18, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para prestaçãoPROCESSO Nº. 381/18, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para prestaçãoPROCESSO Nº. 381/18, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de licença de uso de Sistema Informatizado – Software Organização de Banco dede serviços de licença de uso de Sistema Informatizado – Software Organização de Banco dede serviços de licença de uso de Sistema Informatizado – Software Organização de Banco dede serviços de licença de uso de Sistema Informatizado – Software Organização de Banco de
Dados na área de Gestão Educacional, incluindo os serviços de treinamento, implementação,Dados na área de Gestão Educacional, incluindo os serviços de treinamento, implementação,Dados na área de Gestão Educacional, incluindo os serviços de treinamento, implementação,Dados na área de Gestão Educacional, incluindo os serviços de treinamento, implementação,
manutenção legal e corretiva, suporte técnico, configuração e customização para adaptação domanutenção legal e corretiva, suporte técnico, configuração e customização para adaptação domanutenção legal e corretiva, suporte técnico, configuração e customização para adaptação domanutenção legal e corretiva, suporte técnico, configuração e customização para adaptação do
sistema ás necessidades do Município de Vargem Grande, em conformidade com o estabelecidosistema ás necessidades do Município de Vargem Grande, em conformidade com o estabelecidosistema ás necessidades do Município de Vargem Grande, em conformidade com o estabelecidosistema ás necessidades do Município de Vargem Grande, em conformidade com o estabelecido
no Anexo I - Termo de Referencia do Edital, o recebimento e abertura dos envelopes para o dia:no Anexo I - Termo de Referencia do Edital, o recebimento e abertura dos envelopes para o dia:no Anexo I - Termo de Referencia do Edital, o recebimento e abertura dos envelopes para o dia:no Anexo I - Termo de Referencia do Edital, o recebimento e abertura dos envelopes para o dia:
20/08/2018 às 10h00min horas. Local: Paço Municipal Ari Bigarelli, sito a Praça da Matriz, 75,20/08/2018 às 10h00min horas. Local: Paço Municipal Ari Bigarelli, sito a Praça da Matriz, 75,20/08/2018 às 10h00min horas. Local: Paço Municipal Ari Bigarelli, sito a Praça da Matriz, 75,20/08/2018 às 10h00min horas. Local: Paço Municipal Ari Bigarelli, sito a Praça da Matriz, 75,
Centro, Vargem Grande Paulista-SP. O edital completo poderá ser retirado, no endereço acimaCentro, Vargem Grande Paulista-SP. O edital completo poderá ser retirado, no endereço acimaCentro, Vargem Grande Paulista-SP. O edital completo poderá ser retirado, no endereço acimaCentro, Vargem Grande Paulista-SP. O edital completo poderá ser retirado, no endereço acima
das 9hs00min ás 12hs00min e das 13hs00min ás 16hs00min, com custo de R$: 15,00 (quinze)das 9hs00min ás 12hs00min e das 13hs00min ás 16hs00min, com custo de R$: 15,00 (quinze)das 9hs00min ás 12hs00min e das 13hs00min ás 16hs00min, com custo de R$: 15,00 (quinze)das 9hs00min ás 12hs00min e das 13hs00min ás 16hs00min, com custo de R$: 15,00 (quinze)
reais ou através do download pelo o sitereais ou através do download pelo o sitereais ou através do download pelo o sitereais ou através do download pelo o site www.vargemgrandepta.sp.gov.br. Mediante o cadastrowww.vargemgrandepta.sp.gov.br. Mediante o cadastrowww.vargemgrandepta.sp.gov.br. Mediante o cadastrowww.vargemgrandepta.sp.gov.br. Mediante o cadastro
do interessado no Portal do Cidadão. Mais informações através do fone: 4158-8800 RAMAL 251/do interessado no Portal do Cidadão. Mais informações através do fone: 4158-8800 RAMAL 251/do interessado no Portal do Cidadão. Mais informações através do fone: 4158-8800 RAMAL 251/do interessado no Portal do Cidadão. Mais informações através do fone: 4158-8800 RAMAL 251/
261. Vargem Grande Paulista, em 18 de julho de 2018 - LEANDRO NUNES -Presidente da CPJL261. Vargem Grande Paulista, em 18 de julho de 2018 - LEANDRO NUNES -Presidente da CPJL261. Vargem Grande Paulista, em 18 de julho de 2018 - LEANDRO NUNES -Presidente da CPJL261. Vargem Grande Paulista, em 18 de julho de 2018 - LEANDRO NUNES -Presidente da CPJL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTAPREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTAPREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTAPREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2018
(Ampla participação ME/EPP e outros)(Ampla participação ME/EPP e outros)(Ampla participação ME/EPP e outros)(Ampla participação ME/EPP e outros)

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARAOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARAOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARAOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA
DEMARCAÇÃO DE SOLO E SOLVENTES, COM FORNECIMENTO PARCELADO,DEMARCAÇÃO DE SOLO E SOLVENTES, COM FORNECIMENTO PARCELADO,DEMARCAÇÃO DE SOLO E SOLVENTES, COM FORNECIMENTO PARCELADO,DEMARCAÇÃO DE SOLO E SOLVENTES, COM FORNECIMENTO PARCELADO,
PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL.PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL.PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL.PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL.
DATA DA REALIZAÇÃO: 01/08/2018. HORÁRIO INÍCIO: 14:00 horas. LOCAL: RuaDATA DA REALIZAÇÃO: 01/08/2018. HORÁRIO INÍCIO: 14:00 horas. LOCAL: RuaDATA DA REALIZAÇÃO: 01/08/2018. HORÁRIO INÍCIO: 14:00 horas. LOCAL: RuaDATA DA REALIZAÇÃO: 01/08/2018. HORÁRIO INÍCIO: 14:00 horas. LOCAL: Rua
João de Moraes, 508 - Centro - Secretaria de Recursos Materiais. RETIRADA DOJoão de Moraes, 508 - Centro - Secretaria de Recursos Materiais. RETIRADA DOJoão de Moraes, 508 - Centro - Secretaria de Recursos Materiais. RETIRADA DOJoão de Moraes, 508 - Centro - Secretaria de Recursos Materiais. RETIRADA DO
EDITAL E SEUS ANEXOS: www.itapira.sp.gov.br – licitações. E PARA QUE NÃOEDITAL E SEUS ANEXOS: www.itapira.sp.gov.br – licitações. E PARA QUE NÃOEDITAL E SEUS ANEXOS: www.itapira.sp.gov.br – licitações. E PARA QUE NÃOEDITAL E SEUS ANEXOS: www.itapira.sp.gov.br – licitações. E PARA QUE NÃO
SE ALEGUE IGNORÂNCIA FAZ PUBLICAR NA IMPRENSA ESCRITA, NO JORNALSE ALEGUE IGNORÂNCIA FAZ PUBLICAR NA IMPRENSA ESCRITA, NO JORNALSE ALEGUE IGNORÂNCIA FAZ PUBLICAR NA IMPRENSA ESCRITA, NO JORNALSE ALEGUE IGNORÂNCIA FAZ PUBLICAR NA IMPRENSA ESCRITA, NO JORNAL
OFICIAL DO MUNICÍPIO (OFICIAL DO MUNICÍPIO (OFICIAL DO MUNICÍPIO (OFICIAL DO MUNICÍPIO (www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapirawww.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapirawww.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapirawww.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapira) E NO SITE) E NO SITE) E NO SITE) E NO SITE
www.itapira.sp.gov.br – LICITAÇÕES.www.itapira.sp.gov.br – LICITAÇÕES.www.itapira.sp.gov.br – LICITAÇÕES.www.itapira.sp.gov.br – LICITAÇÕES.

Itapira, 18 de Julho de 2018Itapira, 18 de Julho de 2018Itapira, 18 de Julho de 2018Itapira, 18 de Julho de 2018
Carlos Aparecido JamarinoCarlos Aparecido JamarinoCarlos Aparecido JamarinoCarlos Aparecido Jamarino
Secretário Defesa SocialSecretário Defesa SocialSecretário Defesa SocialSecretário Defesa Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

SINDICATO DAS EMPRESAS PROPRIETÁRIASSINDICATO DAS EMPRESAS PROPRIETÁRIASSINDICATO DAS EMPRESAS PROPRIETÁRIASSINDICATO DAS EMPRESAS PROPRIETÁRIAS
DE JORNAIS E REVISTAS DE SÃO PAULODE JORNAIS E REVISTAS DE SÃO PAULODE JORNAIS E REVISTAS DE SÃO PAULODE JORNAIS E REVISTAS DE SÃO PAULO

Rua Henrique Schaumann, 286 – 1º. and – Cjtos 11/12 – São Paulo – SPRua Henrique Schaumann, 286 – 1º. and – Cjtos 11/12 – São Paulo – SPRua Henrique Schaumann, 286 – 1º. and – Cjtos 11/12 – São Paulo – SPRua Henrique Schaumann, 286 – 1º. and – Cjtos 11/12 – São Paulo – SP
CNPJ 54.204.946/0001-07CNPJ 54.204.946/0001-07CNPJ 54.204.946/0001-07CNPJ 54.204.946/0001-07
EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO

ELEIÇÕES SINDICAISELEIÇÕES SINDICAISELEIÇÕES SINDICAISELEIÇÕES SINDICAIS
Pelo presente Edital, faço saber que no diaPelo presente Edital, faço saber que no diaPelo presente Edital, faço saber que no diaPelo presente Edital, faço saber que no dia 16 de Agosto de 201816 de Agosto de 201816 de Agosto de 201816 de Agosto de 2018, no período das 09:30 às 16:00 horas,, no período das 09:30 às 16:00 horas,, no período das 09:30 às 16:00 horas,, no período das 09:30 às 16:00 horas,
na Sede desta Entidade, serão realizadas eleições para composição da Diretoria, Conselho Fiscal ena Sede desta Entidade, serão realizadas eleições para composição da Diretoria, Conselho Fiscal ena Sede desta Entidade, serão realizadas eleições para composição da Diretoria, Conselho Fiscal ena Sede desta Entidade, serão realizadas eleições para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e
respectivos Suplentes, ficando aberto o prazo de 10 (dez) dias para o registro de chapas a contar da datarespectivos Suplentes, ficando aberto o prazo de 10 (dez) dias para o registro de chapas a contar da datarespectivos Suplentes, ficando aberto o prazo de 10 (dez) dias para o registro de chapas a contar da datarespectivos Suplentes, ficando aberto o prazo de 10 (dez) dias para o registro de chapas a contar da data
de publicação deste Edital. O requerimento de registro deverá ser dirigido ao Presidente da Entidade,de publicação deste Edital. O requerimento de registro deverá ser dirigido ao Presidente da Entidade,de publicação deste Edital. O requerimento de registro deverá ser dirigido ao Presidente da Entidade,de publicação deste Edital. O requerimento de registro deverá ser dirigido ao Presidente da Entidade,
acompanhado de todos os documentos necessários e número mínimo de participantes conforme previstoacompanhado de todos os documentos necessários e número mínimo de participantes conforme previstoacompanhado de todos os documentos necessários e número mínimo de participantes conforme previstoacompanhado de todos os documentos necessários e número mínimo de participantes conforme previsto
no Estatuto da Entidade, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos componentes da chapa.no Estatuto da Entidade, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos componentes da chapa.no Estatuto da Entidade, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos componentes da chapa.no Estatuto da Entidade, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos componentes da chapa.
A Secretaria do Sindicato, no período destinado ao registro de chapas, funcionará no horário ininterruptoA Secretaria do Sindicato, no período destinado ao registro de chapas, funcionará no horário ininterruptoA Secretaria do Sindicato, no período destinado ao registro de chapas, funcionará no horário ininterruptoA Secretaria do Sindicato, no período destinado ao registro de chapas, funcionará no horário ininterrupto
das 9:00 às 15:00 horas, de 2ª. a 6ª. feira, onde se encontrará pessoa habilitada para atendimento,das 9:00 às 15:00 horas, de 2ª. a 6ª. feira, onde se encontrará pessoa habilitada para atendimento,das 9:00 às 15:00 horas, de 2ª. a 6ª. feira, onde se encontrará pessoa habilitada para atendimento,das 9:00 às 15:00 horas, de 2ª. a 6ª. feira, onde se encontrará pessoa habilitada para atendimento,
prestação de informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação eprestação de informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação eprestação de informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação eprestação de informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação e
fornecimento do respectivo recibo. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 05 (cinco)fornecimento do respectivo recibo. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 05 (cinco)fornecimento do respectivo recibo. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 05 (cinco)fornecimento do respectivo recibo. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da publicação da relação nominal das chapas registradas. Caso não seja obtidodias, a contar da publicação da relação nominal das chapas registradas. Caso não seja obtidodias, a contar da publicação da relação nominal das chapas registradas. Caso não seja obtidodias, a contar da publicação da relação nominal das chapas registradas. Caso não seja obtido quorumquorumquorumquorum emememem
primeira convocação, a eleição, em segunda convocação, será realizada no dia 22 de Agosto de 2018. Nãoprimeira convocação, a eleição, em segunda convocação, será realizada no dia 22 de Agosto de 2018. Nãoprimeira convocação, a eleição, em segunda convocação, será realizada no dia 22 de Agosto de 2018. Nãoprimeira convocação, a eleição, em segunda convocação, será realizada no dia 22 de Agosto de 2018. Não
conseguindo quorum na segunda convocação, a eleição, em terceira convocação, será realizada no dia 28conseguindo quorum na segunda convocação, a eleição, em terceira convocação, será realizada no dia 28conseguindo quorum na segunda convocação, a eleição, em terceira convocação, será realizada no dia 28conseguindo quorum na segunda convocação, a eleição, em terceira convocação, será realizada no dia 28
de Agosto de 2018. Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição 15 diasde Agosto de 2018. Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição 15 diasde Agosto de 2018. Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição 15 diasde Agosto de 2018. Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição 15 dias
após. Em caso de registro de chapa única, a votação poderá ser exercida por aclamação, em Assembleiaapós. Em caso de registro de chapa única, a votação poderá ser exercida por aclamação, em Assembleiaapós. Em caso de registro de chapa única, a votação poderá ser exercida por aclamação, em Assembleiaapós. Em caso de registro de chapa única, a votação poderá ser exercida por aclamação, em Assembleia
Geral Extraordinária convocada exclusivamente para essa finalidade.Geral Extraordinária convocada exclusivamente para essa finalidade.Geral Extraordinária convocada exclusivamente para essa finalidade.Geral Extraordinária convocada exclusivamente para essa finalidade.

São Paulo, 18 de julho de 2018.São Paulo, 18 de julho de 2018.São Paulo, 18 de julho de 2018.São Paulo, 18 de julho de 2018.
REGINALDO CARLOS DE ARAÚJOREGINALDO CARLOS DE ARAÚJOREGINALDO CARLOS DE ARAÚJOREGINALDO CARLOS DE ARAÚJO

PresidentePresidentePresidentePresidente

ATA GERAL DE APURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO -SEECESP -2 018-2021 -ATA GERAL DE APURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO -SEECESP -2 018-2021 -ATA GERAL DE APURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO -SEECESP -2 018-2021 -ATA GERAL DE APURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO -SEECESP -2 018-2021 - Às 17h00Às 17h00Às 17h00Às 17h00
do dia 13 de junho de 2018, na sede do SEECESP - Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas no Estado dedo dia 13 de junho de 2018, na sede do SEECESP - Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas no Estado dedo dia 13 de junho de 2018, na sede do SEECESP - Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas no Estado dedo dia 13 de junho de 2018, na sede do SEECESP - Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas no Estado de
São Paulo, sito à Rua do Triunfo, 134, 10º andar, salas 105/109, São Paulo/SP, reuniu-se a junta escrutinadora, tendo sidoSão Paulo, sito à Rua do Triunfo, 134, 10º andar, salas 105/109, São Paulo/SP, reuniu-se a junta escrutinadora, tendo sidoSão Paulo, sito à Rua do Triunfo, 134, 10º andar, salas 105/109, São Paulo/SP, reuniu-se a junta escrutinadora, tendo sidoSão Paulo, sito à Rua do Triunfo, 134, 10º andar, salas 105/109, São Paulo/SP, reuniu-se a junta escrutinadora, tendo sido
indicado o sr. Charles de Freitas para presidir a mesa apuradora, que instalou os trabalhos, designando para mesárias, Geniindicado o sr. Charles de Freitas para presidir a mesa apuradora, que instalou os trabalhos, designando para mesárias, Geniindicado o sr. Charles de Freitas para presidir a mesa apuradora, que instalou os trabalhos, designando para mesárias, Geniindicado o sr. Charles de Freitas para presidir a mesa apuradora, que instalou os trabalhos, designando para mesárias, Geni
Dias de Carvalho e Ana Christina Lopes de Carvalho. Constatando-se que se encontrava a urna lacrada e estando em ordemDias de Carvalho e Ana Christina Lopes de Carvalho. Constatando-se que se encontrava a urna lacrada e estando em ordemDias de Carvalho e Ana Christina Lopes de Carvalho. Constatando-se que se encontrava a urna lacrada e estando em ordemDias de Carvalho e Ana Christina Lopes de Carvalho. Constatando-se que se encontrava a urna lacrada e estando em ordem
todos os procedimentos, passou o Presidente ao exame da folha de votantes e assim à contagem dos cinemas com direitotodos os procedimentos, passou o Presidente ao exame da folha de votantes e assim à contagem dos cinemas com direitotodos os procedimentos, passou o Presidente ao exame da folha de votantes e assim à contagem dos cinemas com direitotodos os procedimentos, passou o Presidente ao exame da folha de votantes e assim à contagem dos cinemas com direito
a voto que participaram do pleito, concluindo-se que, do total de 165 cinemas aptos a votar, compareceram e votarama voto que participaram do pleito, concluindo-se que, do total de 165 cinemas aptos a votar, compareceram e votarama voto que participaram do pleito, concluindo-se que, do total de 165 cinemas aptos a votar, compareceram e votarama voto que participaram do pleito, concluindo-se que, do total de 165 cinemas aptos a votar, compareceram e votaram
116, obtendo-se, assim, o quórum legal de 70 % (setenta por cento) de comparecimento. Aberta a única urna coletora,116, obtendo-se, assim, o quórum legal de 70 % (setenta por cento) de comparecimento. Aberta a única urna coletora,116, obtendo-se, assim, o quórum legal de 70 % (setenta por cento) de comparecimento. Aberta a única urna coletora,116, obtendo-se, assim, o quórum legal de 70 % (setenta por cento) de comparecimento. Aberta a única urna coletora,
instalada na própria sede da entidade, procedeu-se à apuração da mesma. Votaram nesta urna 116 cinemas, na razão deinstalada na própria sede da entidade, procedeu-se à apuração da mesma. Votaram nesta urna 116 cinemas, na razão deinstalada na própria sede da entidade, procedeu-se à apuração da mesma. Votaram nesta urna 116 cinemas, na razão deinstalada na própria sede da entidade, procedeu-se à apuração da mesma. Votaram nesta urna 116 cinemas, na razão de
um voto por cinema. Feita a contagem de cédulas, verificou-se que o numero delas conferia com o numero de cinemasum voto por cinema. Feita a contagem de cédulas, verificou-se que o numero delas conferia com o numero de cinemasum voto por cinema. Feita a contagem de cédulas, verificou-se que o numero delas conferia com o numero de cinemasum voto por cinema. Feita a contagem de cédulas, verificou-se que o numero delas conferia com o numero de cinemas
votantes, acima indicados. O resultado geral desta única urna foi o seguinte: Chapa Consenso: 116 votos válido. Nãovotantes, acima indicados. O resultado geral desta única urna foi o seguinte: Chapa Consenso: 116 votos válido. Nãovotantes, acima indicados. O resultado geral desta única urna foi o seguinte: Chapa Consenso: 116 votos válido. Nãovotantes, acima indicados. O resultado geral desta única urna foi o seguinte: Chapa Consenso: 116 votos válido. Não
existindo nenhum voto em branco e tampouco voto nulo e em separado. Em decorrência da eleição dos candidatos inscritosexistindo nenhum voto em branco e tampouco voto nulo e em separado. Em decorrência da eleição dos candidatos inscritosexistindo nenhum voto em branco e tampouco voto nulo e em separado. Em decorrência da eleição dos candidatos inscritosexistindo nenhum voto em branco e tampouco voto nulo e em separado. Em decorrência da eleição dos candidatos inscritos
na chapa única CHAPA CONSENSO 2018/2021, o presidente da Mesa Apuradora, antes nomeado, os proclamou eleitos ena chapa única CHAPA CONSENSO 2018/2021, o presidente da Mesa Apuradora, antes nomeado, os proclamou eleitos ena chapa única CHAPA CONSENSO 2018/2021, o presidente da Mesa Apuradora, antes nomeado, os proclamou eleitos ena chapa única CHAPA CONSENSO 2018/2021, o presidente da Mesa Apuradora, antes nomeado, os proclamou eleitos e
nomeados, a saber:nomeados, a saber:nomeados, a saber:nomeados, a saber: Diretoria - EfetivosDiretoria - EfetivosDiretoria - EfetivosDiretoria - Efetivos: Paulo Celso Lui - Presidente, Beatriz Chiaradia Passos Pupo 1ª Vice-Presidente,: Paulo Celso Lui - Presidente, Beatriz Chiaradia Passos Pupo 1ª Vice-Presidente,: Paulo Celso Lui - Presidente, Beatriz Chiaradia Passos Pupo 1ª Vice-Presidente,: Paulo Celso Lui - Presidente, Beatriz Chiaradia Passos Pupo 1ª Vice-Presidente,
Marcos Rocha Magalhães Barros 2º Vice-Presidente, Marcelo Bertini de Rezende Barbosa 1º Secretário, Luiz GonzagaMarcos Rocha Magalhães Barros 2º Vice-Presidente, Marcelo Bertini de Rezende Barbosa 1º Secretário, Luiz GonzagaMarcos Rocha Magalhães Barros 2º Vice-Presidente, Marcelo Bertini de Rezende Barbosa 1º Secretário, Luiz GonzagaMarcos Rocha Magalhães Barros 2º Vice-Presidente, Marcelo Bertini de Rezende Barbosa 1º Secretário, Luiz Gonzaga
Assis de Lucca 2º Secretário, Márcio Eli Leão de Lima 1º Tesoureiro, João José Passos Neto 2º Tesoureiro;Assis de Lucca 2º Secretário, Márcio Eli Leão de Lima 1º Tesoureiro, João José Passos Neto 2º Tesoureiro;Assis de Lucca 2º Secretário, Márcio Eli Leão de Lima 1º Tesoureiro, João José Passos Neto 2º Tesoureiro;Assis de Lucca 2º Secretário, Márcio Eli Leão de Lima 1º Tesoureiro, João José Passos Neto 2º Tesoureiro; Suplentes deSuplentes deSuplentes deSuplentes de
DiretoriaDiretoriaDiretoriaDiretoria: Adhemar de Oliveira, Luiz Severiano Ribeiro Neto, Marco Alexandre, João Piassi Neto, Marcos Silva de Araujo,: Adhemar de Oliveira, Luiz Severiano Ribeiro Neto, Marco Alexandre, João Piassi Neto, Marcos Silva de Araujo,: Adhemar de Oliveira, Luiz Severiano Ribeiro Neto, Marco Alexandre, João Piassi Neto, Marcos Silva de Araujo,: Adhemar de Oliveira, Luiz Severiano Ribeiro Neto, Marco Alexandre, João Piassi Neto, Marcos Silva de Araujo,
Carlos Marin Prieto;Carlos Marin Prieto;Carlos Marin Prieto;Carlos Marin Prieto; Conselho Fiscal - Titulares:Conselho Fiscal - Titulares:Conselho Fiscal - Titulares:Conselho Fiscal - Titulares: Antonio Campos Neto, Gilmar Otaviano Leal Santos, Gustavo WagnerAntonio Campos Neto, Gilmar Otaviano Leal Santos, Gustavo WagnerAntonio Campos Neto, Gilmar Otaviano Leal Santos, Gustavo WagnerAntonio Campos Neto, Gilmar Otaviano Leal Santos, Gustavo Wagner
Ballarin;Ballarin;Ballarin;Ballarin; Suplentes do Conselho FiscalSuplentes do Conselho FiscalSuplentes do Conselho FiscalSuplentes do Conselho Fiscal: Mariá Aparecida Marins, Francisco Severino da Silva, Jean Thomas Bernardini;: Mariá Aparecida Marins, Francisco Severino da Silva, Jean Thomas Bernardini;: Mariá Aparecida Marins, Francisco Severino da Silva, Jean Thomas Bernardini;: Mariá Aparecida Marins, Francisco Severino da Silva, Jean Thomas Bernardini;
Delegados Representantes - Titulares:Delegados Representantes - Titulares:Delegados Representantes - Titulares:Delegados Representantes - Titulares: Luiz Gonzaga Assis de Lucca, Paulo Celso Lui;Luiz Gonzaga Assis de Lucca, Paulo Celso Lui;Luiz Gonzaga Assis de Lucca, Paulo Celso Lui;Luiz Gonzaga Assis de Lucca, Paulo Celso Lui; Suplentes de DelegadosSuplentes de DelegadosSuplentes de DelegadosSuplentes de Delegados::::
Marcos Rocha Magalhães Barros, Beatriz Chiaradia Passos Pupo. Os trabalhos de apuração transcorreram em ordem, e nãoMarcos Rocha Magalhães Barros, Beatriz Chiaradia Passos Pupo. Os trabalhos de apuração transcorreram em ordem, e nãoMarcos Rocha Magalhães Barros, Beatriz Chiaradia Passos Pupo. Os trabalhos de apuração transcorreram em ordem, e nãoMarcos Rocha Magalhães Barros, Beatriz Chiaradia Passos Pupo. Os trabalhos de apuração transcorreram em ordem, e não
foram apresentados protestos ou recursos. Cumpridas assim as formalidades legais e concluídos os trabalhos de apuraçãoforam apresentados protestos ou recursos. Cumpridas assim as formalidades legais e concluídos os trabalhos de apuraçãoforam apresentados protestos ou recursos. Cumpridas assim as formalidades legais e concluídos os trabalhos de apuraçãoforam apresentados protestos ou recursos. Cumpridas assim as formalidades legais e concluídos os trabalhos de apuração
às 17h30 horas, foi lavrada a presente Ata que lida e achada conforme, é assinada pelo Presidente da Mesa Apuradora eàs 17h30 horas, foi lavrada a presente Ata que lida e achada conforme, é assinada pelo Presidente da Mesa Apuradora eàs 17h30 horas, foi lavrada a presente Ata que lida e achada conforme, é assinada pelo Presidente da Mesa Apuradora eàs 17h30 horas, foi lavrada a presente Ata que lida e achada conforme, é assinada pelo Presidente da Mesa Apuradora e
pelas Mesárias Escrutinadoras, os quais deram por encerrados os trabalhos e determinando-se que seja esta Ata transcritapelas Mesárias Escrutinadoras, os quais deram por encerrados os trabalhos e determinando-se que seja esta Ata transcritapelas Mesárias Escrutinadoras, os quais deram por encerrados os trabalhos e determinando-se que seja esta Ata transcritapelas Mesárias Escrutinadoras, os quais deram por encerrados os trabalhos e determinando-se que seja esta Ata transcrita
no livro próprio e publicada com a DIVULGAÇÃO DO RESULTADO aqui expresso: das 38 empresas associadas com direito ano livro próprio e publicada com a DIVULGAÇÃO DO RESULTADO aqui expresso: das 38 empresas associadas com direito ano livro próprio e publicada com a DIVULGAÇÃO DO RESULTADO aqui expresso: das 38 empresas associadas com direito ano livro próprio e publicada com a DIVULGAÇÃO DO RESULTADO aqui expresso: das 38 empresas associadas com direito a
voto, correspondentes a 165 cinemas, compareceram e votaram 34 empresas associadas, com 116 cinemas, perfazendo ovoto, correspondentes a 165 cinemas, compareceram e votaram 34 empresas associadas, com 116 cinemas, perfazendo ovoto, correspondentes a 165 cinemas, compareceram e votaram 34 empresas associadas, com 116 cinemas, perfazendo ovoto, correspondentes a 165 cinemas, compareceram e votaram 34 empresas associadas, com 116 cinemas, perfazendo o
total de 70% (setenta por cento) dos votos, conforme já expresso, proclamando-se como proclamado fica, que está eleita atotal de 70% (setenta por cento) dos votos, conforme já expresso, proclamando-se como proclamado fica, que está eleita atotal de 70% (setenta por cento) dos votos, conforme já expresso, proclamando-se como proclamado fica, que está eleita atotal de 70% (setenta por cento) dos votos, conforme já expresso, proclamando-se como proclamado fica, que está eleita a
“CHAPA CONSENSSO 2018/2021” com todos os membros acima nomeados e distribuídos os cargos explicitados na cédula“CHAPA CONSENSSO 2018/2021” com todos os membros acima nomeados e distribuídos os cargos explicitados na cédula“CHAPA CONSENSSO 2018/2021” com todos os membros acima nomeados e distribuídos os cargos explicitados na cédula“CHAPA CONSENSSO 2018/2021” com todos os membros acima nomeados e distribuídos os cargos explicitados na cédula
de votação, seguindo-se as assinaturas do presidente da mesa e mesárias, para todos os fins e efeitos legais. São Paulo,de votação, seguindo-se as assinaturas do presidente da mesa e mesárias, para todos os fins e efeitos legais. São Paulo,de votação, seguindo-se as assinaturas do presidente da mesa e mesárias, para todos os fins e efeitos legais. São Paulo,de votação, seguindo-se as assinaturas do presidente da mesa e mesárias, para todos os fins e efeitos legais. São Paulo,
13 de junho de 2018.13 de junho de 2018.13 de junho de 2018.13 de junho de 2018. Charles de Freitas -Charles de Freitas -Charles de Freitas -Charles de Freitas - Mesária Escrutinadora;Mesária Escrutinadora;Mesária Escrutinadora;Mesária Escrutinadora; Geni Dias de Carvalho -Geni Dias de Carvalho -Geni Dias de Carvalho -Geni Dias de Carvalho - Presidente da Mesa.Presidente da Mesa.Presidente da Mesa.Presidente da Mesa. AnaAnaAnaAna
Cristina L. de Carvalho -Cristina L. de Carvalho -Cristina L. de Carvalho -Cristina L. de Carvalho - Mesária EscrutinadoraMesária EscrutinadoraMesária EscrutinadoraMesária Escrutinadora
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APARTAMENTOS
ALUGAM-SE

LAUZANE PAULISTA
2ds., 1vg.,qdrapoli.,50m2, aca-
demia (11) 99443-1201 Cristiane

QUARTO P RAPAZES
Mobiliado, prédio novo, incluso

água, luz eWiFi. R$ 600.
R: Cajuru,877 MetrôBelém (11)

97614-3594

ACESSÓRIOS
e SERVIÇOS

CONTRATAMOS
Iveco Daily /RenaultMaster/

Sprintercom baúdealumínio.
Fabricaçãoa partir de 2014

Empresaidôneacontratofixo.
Jailton F: (11) 98144-1904

CONSÓRCIO

COMPRO CONSÓRCIO
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e SERVIÇOS

FINANCEIROS
O EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO

COM JUROS ACIMA DE 12% AO
ANO SOMENTE É PERMITIDO ÀS

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

ANTECIPAÇÃO
DE RECEBÍVEIS

DescontoChequee
Duplicata.F: (11)5093-3152

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

DRª RENATA ARAÚJO
ExecuçãoPenal

F: (18) 99618.8676
Andradina SP

DETETIVES

DETETIVE J. TRENCK
Investigações gerais.Sigilo.
Fs:3338-0099 ou 99675-8321

DETETIVE LUIZ
Conjugal,empresarial eoutros.

Exp. comprovada desde85.
Atend24h(11) 2947-2892/

(11)99221-9750
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ABANDONO
DE EMPREGO

Dh2 SistemaSuprim.,Com Serv
LTDA ME,sedeemSão Paulo,

SP,a RuaCasqueiro nº 39,Cida-
deDutra,CEP 04810-090, CNPJ
nº67.395.608/0001-33, convo-
caa Sra. MiralvaAlves Rodri-
gues,CTPS36046,série 419-

SP, acompareceremsua sede
noprazo máximo de 3(três)di-
as sobpenadeconfiguraraban-

donodeemprego,sujeito às
penalidadesprevistas no art.

482 da CLT.

ABANDONO DE
EMPREGO

Solicitamoso comparecimento
do Sr.Erton NeydaSilva Andra-

de, portador da CTPS 55018,
série00335/SP, no prazode3

dias,o seunão comparecimento
caracterizaráabandonodeem-
prego, conf.art.482 Letra Ida

CLT.
Jhoy Construção EirelleEpp

COMUNICADO
À PRAÇA

LIDERANCASERV. ESPEC. EM
COBR. ISADORA MORAIS FER-

NANDES CTPS 057545/413
MARCIADASILVA LINS

CTPS 92050/152PAULO FELIPE
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DE EXTRAVIO

Drogaria Compre fácilDrugstore
LTDA-ME

CNPJ: 07.022.050/0001-19
I.E:116.920.050/0001-19

Comunica oextraviodaimpres-
sora fiscal

Marca:DARUMAAUTOMAÇÃO
Modelo:MACH1
Versão: 01.00.00

NumerodeFabricação: DR0812
BR000000323816

AutorizaçãoECF :105562025
Aimpressor fiscal estãoa mais

de5 anos semutilizar.

COMUNICADO
ECOFILMPLÁSTICOS LTDA

CNPJ04.962.355/0001-12, situa-
daà RuaRio de Janeiro, 463-

Fazendinha, SantanadeParnaí-
ba, tornapúblico querecebeu

junto aPrefeituradeSantana de
Parnaíba,através do processo
nº403.469 -OS26.054/18,Li-

cença de Operação (LO) nº 064/
18, para aatividade de Fabrica-

çãodeartefatos de material
plásticoparaoutrosusosnão

especificados comvalidadeaté
10/07/2022

COMUNICADO
HAFIR INDÚSTRIAE COMÉRCIO

DEAUTOPEÇAS LTDA,torna
público querequereuaoSEMA-
SA,a LicençaPrévia, de Instala-
ção edeOperação, para fabri-
caçãodeoutraspeças eaces-

sóriosparaveículosouautomo-
toresnão especificadosanteri-

ormente na RuaRosadeSiquei-
ra,40- StoAndré conforme pro-
cessoambiental nº 282/2018.E
declaraabertoo prazode30di-

asparamanifestaçãoescrita,en-
dereçadaoSEMASA.

SERVIÇOS
MÍSTICOS

ESOTÉRICOS
IMPÉRIO DE EXÚ

consultasc/búziose entid.,amar-
ração etrab. p/ todosfins. faço
oq/osoutrossóprometem!

96790-3577/96438-3460whats

MAGIA DO AMOR
FAÇO EDESFAÇO QUALQUER
TIPODETRABALHO. PG APÓS
RESULTADO. (11)94452-6965

VIVO/93009-2550TIM

SABER DOS ORIXÁS
Trabalhos,Amarração,Rituais

p/Todos os Fins.Trilheo
Caminho do Sucessoe da

Vitória.Ana Medeiros 40 anos
de Experiência. (11)5635-2787/

96075-8445 whats.

VOVÓ JOANA
Amarraçãop/amor,trab.p/todos

os fins.pgtoapósresultado
4114-6358 /whats 93019-0379

ACOMPANHANTES

DE CASAL

5531-4067
Al. dos Pamaris
Nº 160 - Moema

Danceteria, Shows
Reservados, Labirinto
e Cinema p/adéptos

e iniciantes
www.innerclub.com.br
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ALICE COMPLETA
Morena.Mt.Liberdade3271-0402

ALINE FOGOSA
R$150massagemrelaxante c/ pro-

grama.Santana 11 97750-9093

ANA RUIVA R$ 150
c/Loc.Pinheiros (11)98756-6507

CARLINHA TRANS
Loira sup. safada 97787-9987

CASA MASTER BOYS
Rapazes Lindos!(11)2977-4474

COREANA COLEGIAL
18a Inc. Linda! (11) 97602-2970

COROA DISCRETA
liberal só p/senhores 94678.6712

DANY GRAVIDINHA
R$50 compl.topo tudo

94910-0222

FONE SEXO AO VIVO
09117 7878 2929 Custolig.cel

JÚLIA MASSAGEM
Relax. Comalgomais.R$ 70
(11)99503-4730/ 95807-7877

KELLY COROA AT.SÓ
Massagemc/Algo+ 98279-7305

TÂNTRICA
Depil.Tatuapé.(11)2225-0329

TATIANA TRAVESTI
Dot, 3151-5162/ 98655-2380

TRAVESTI JADY REIS
Bdot.atv/pass9 72642842

VITORIA COROA
Sexy At Vip9 5108-5540Tim
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CARMEM SENHORA
loiraR$100,p/senhor3209.8505

ROSE MASSAGENS
Tailan.,Yoni, Tântrica,Lingam,
Depil.Tatuapé 11 -2094-5860

EMPREGADOS
PROCURADOS

AA
AUX. ADMINISTRATIVO

M/FComdomínioemfórmulasde
Excel,ZonaSul,11-96717-5097

contato@admnovoplano.com.br

AUX. DE MANUTENÇÃO
(M/F)Predial,elétricaehidráulica.R$

1.000/mês4328-5097/96717-5097
contato@admnovoplano.com.br

MM
MOTORISTA

(M/F)Comrefêrência,R$1.000,00/
Mês.4328-5097/96717-5097

contato@admnovoplano.com.br

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE
SÃO PAULO - FRANCISCO RAYMUNDO - EDITAL -SÃO PAULO - FRANCISCO RAYMUNDO - EDITAL -SÃO PAULO - FRANCISCO RAYMUNDO - EDITAL -SÃO PAULO - FRANCISCO RAYMUNDO - EDITAL - FAZ SABER a todosFAZ SABER a todosFAZ SABER a todosFAZ SABER a todos
quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termosquantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termosquantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termosquantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos
do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário:do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário:do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário:do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário:
BANCO BRADESCO S/ABANCO BRADESCO S/ABANCO BRADESCO S/ABANCO BRADESCO S/A, CNPJ n° 60.746.948/0001-12, com sede, CNPJ n° 60.746.948/0001-12, com sede, CNPJ n° 60.746.948/0001-12, com sede, CNPJ n° 60.746.948/0001-12, com sede
no Núcleo Administrativo denominado Cidade de Deus, s/nº Vila Yara,no Núcleo Administrativo denominado Cidade de Deus, s/nº Vila Yara,no Núcleo Administrativo denominado Cidade de Deus, s/nº Vila Yara,no Núcleo Administrativo denominado Cidade de Deus, s/nº Vila Yara,
Osasco/SP,Osasco/SP,Osasco/SP,Osasco/SP, INTIMAINTIMAINTIMAINTIMA o devedor fiduciante:o devedor fiduciante:o devedor fiduciante:o devedor fiduciante: STEVEN HSIEH,STEVEN HSIEH,STEVEN HSIEH,STEVEN HSIEH, brasileiro,brasileiro,brasileiro,brasileiro,
maior, gerente financeiro, solteiro, RG N° 50.819.471-4-SSP/SP,maior, gerente financeiro, solteiro, RG N° 50.819.471-4-SSP/SP,maior, gerente financeiro, solteiro, RG N° 50.819.471-4-SSP/SP,maior, gerente financeiro, solteiro, RG N° 50.819.471-4-SSP/SP,
CPF/MF Nº 394.262.068-50, para que no prazo de 15 dias, contados aCPF/MF Nº 394.262.068-50, para que no prazo de 15 dias, contados aCPF/MF Nº 394.262.068-50, para que no prazo de 15 dias, contados aCPF/MF Nº 394.262.068-50, para que no prazo de 15 dias, contados a
partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis,partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis,partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis,partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis,
situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgaçãosituado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgaçãosituado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgaçãosituado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação
da mora no valor deda mora no valor deda mora no valor deda mora no valor de R$ 99.078,55,R$ 99.078,55,R$ 99.078,55,R$ 99.078,55, acrescida dos juros e encargos queacrescida dos juros e encargos queacrescida dos juros e encargos queacrescida dos juros e encargos que
vencerem até a data do efetivo pagamento. O não pagamento da quantiavencerem até a data do efetivo pagamento. O não pagamento da quantiavencerem até a data do efetivo pagamento. O não pagamento da quantiavencerem até a data do efetivo pagamento. O não pagamento da quantia
reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvelreclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvelreclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvelreclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel
matriculado sob nºmatriculado sob nºmatriculado sob nºmatriculado sob nº 191.071,191.071,191.071,191.071, deste Oficio, em favor da credora fiduciária.deste Oficio, em favor da credora fiduciária.deste Oficio, em favor da credora fiduciária.deste Oficio, em favor da credora fiduciária.
São Paulo, 16 de julho de 2018. (Protocolo 576.177)São Paulo, 16 de julho de 2018. (Protocolo 576.177)São Paulo, 16 de julho de 2018. (Protocolo 576.177)São Paulo, 16 de julho de 2018. (Protocolo 576.177)
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LIGUE:
(11) 3224-4001.
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Construção de hospital

e creches será suspensa

O Hospital de Parelheiros (zona sul), as novas creches em 85 terrenos

da cidade e os corredores de ônibus podem ficar só no papel

haddad vai cancelar desapropriação de terrenos

A3

a12

www.agora.com.br

são paulo

R$ 1,90

Quinta-feira, 9 de janeiro de 2014
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■ Faltandoainstalaçãodeapenas trêsdos1.080vidros, fachadaoestedoFielzãorefleteas luzesnofimdatardedeontemem

Itaquera(zona leste);essaéaentradaprincipaldoestádiodoCorinthians,quedaráacessoàsarquibancadassuperiore inferior

4,7 milhões de aposentados

que se recadastrar até feve
até feve
até feve

4,7 milhõ

que se recadastrar

A família Rocha

Santana (foto),

da região do

Aricanduva (zona

leste), começou a

acampar

Família fica cinco dias na fila da liquidaçãoB8 Quinta-feira, 21 de março de 2013 Agora

Classificado
são paulo Classificados 3224-4001

Para anunciar ligue:

(11)APARTAMENTOS
COMPRA e VENDA

IPIRANGA
Aptoótimo local,2ds,sem vaga,53m2,R$240.000ac.financia-mentoF:3885-9437/99673-6655

CHÁCARAS
SÍTIOS

FAZENDAS
TERRENOS

COMPRA e VENDA
CASTELO BRANCO

CHÁCARA
De 2.000a 5.000m2, c/luze ria-cho.Entr.4xdeR$3.500+ 84parc.deR$500.F:(11)2512-6410/ cel: (11) 97341-3782 / 7747-3288ID 11*95391-LANÇAMENTO!

APARTAMENTOS
ALUGAM-SE

QUARTOS P/ RAPAZESAlugam-sequartos p/ rapazes,mobiliado,prédionovo.C/Neteinternet.MetrôBelém. RuaCaju-ru,877LargoS.JosédoBelém.

FORD

ESCORT 1994
Azul, Em bomestado.F:(11)9.

8876-4259

CHEVROLET

CELTA 1.4 2004/ AZUL
Entr.+parc$ 359, Rev.
F:2292-3298/7851-8583

www.gsrmultimarcas.com.br

CELTA 4P LIFE 2011
Entr.$999+parc $499,rev c/gar.F:2292-3298/7851-8583
www.gsrmultimarcas.com.br

CORSA SD 2009-FLEX
Entr.$ 499+parc $449,Arcond.F:2292-3298/7851-8583
www.gsrmultimarcas.com.br

LOGAN HI FLEX 08
Ent.$ 499+ parc.$ 449,O.est.F.:2292-3298/7851-8583

www.gsrmultimarcas.com.br

X- SARA AUTOM 1.6/01ENTR.+ 22 PARC $539,Comp.F:2292-3298/7851-8583
www.gsrmultimarcas.com.br

CAMINHÕES
e ÔNIBUS

CAMINHÃO 608/ 84
CHASSIS, Branco,c/6 pneusno-vos.inspeção,2012,feitaR$22milF: (11)2041-4567/ 99612-3662

PONTOS
COMERCIAIS

e INDUSTRIAIS
SORVETERIA, CAFÉ

E AÇAÍ
Passe-seo Ponto.Lanchoneteem Interlagos. Ótimalocaliza-ção.Clientelafixae equipeformada.R$100mil.F:(11)99283-4665 inezp.lira@gmail.com

NEGÓCIOS
EM GERAL

PADARIA
Altopadrão.Cambuí/CampinasR$2,5 milhões. Entr.70%,restan-teem35vezes. (19)9350-0223

CRÉDITOS
e SERVIÇOS

FINANCEIROS
O EMPRÉSTIMO DE DINHEIROCOM JUROS ACIMA DE 12% AOANO SOMENTE É PERMITIDO ÀSINSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

ACERTE SEU NOME
01 á10dias, ch devolv., c/ ou s/ch,protestoe renegociaçãodedívida.Taxa Ap.R$:100,00 Atend.ádomicílio.Tel: (11)2981-9051renova.juridico@gmail.com

ACERTE SEU NOME
SPC, Serasa,Banco Central.Em72horas.F:(11)2783-5439

www.damasconi.com

COMPRO NOT

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

(11) 4799-1510(11) 3392-3229
ATENDE TODO O ESTADO

TRABALHISTA
Acidentes/Seguros

INSS e Bancos

ADVOGADOHÁ 50 ANOS

www.epaminondasnogueira.com.br

AÇÕES CONTRA INSSMetroConsolação(11)3439-8585
/4113-0858

ADVOGADA
Especializadana áreatrabalhista.(11)2863-2371/ 94841-8357

APOSENTADORIA CON-
SULTA GRATUITA!

Adv.especializ.emINSS. 15min.mt.B.Funda. (11)3392-4652/6300

ASSESSORIA PREVID
INSS JUDICIAL E TRABApos. invalidez, Aux. Doença,Re-visõesetc (11)3101-6665

DETETIVES

AURELIO DETETIVE
Investigaçõestds os fins ecurso(11)3255-7866/99243-2992 At.24h

DETETIVE J. TRENCK
Civeis criminaisdossies edesa-parecidos3338-0099/99675-8321

DETETIVE LUIZ
Conjugal,empresarial eoutros.Exp.comprovadadesde85.Atend24h(11) 2947-2892/ 99221-9750

COMUNIC

ABANDONO EMPREGO
Solicitamos o compare-cimento do Sr. LEANDROSOUZA REIS, portador daCTPS: 0075154, série: 393/SP, no prazo de 3 dias, oseu não comparecimentocaracterizará abandonode emprego, conf. art. 482Letra I da CLT. (GWR CONS-TRUÇÕES LTDA ME).

ABANDONO EMPREGO
Solicitamos o compareci-mento do Sr. Marcos Joséde Almeida Santos, portadordo CTPS 00084354, série00364/SP, no prazo de 3 dias,o seu não comparecimentocaracterizará abandono deemprego, conf. art. 482 LetraI da CLT. Alpha Clean BarueriServ. Autom. Ltda Me

ABANDONO EMPREGO
Solicitamos o comparecimento
do Sr. Wellington Willian No-
gueira da Silva, portador da
CTPS 00012260 série 00365/
SP, no prazo de 3 dias, o seu
não comparecimento caracte-
rizará abandono de emprego,
conf. art. 482 Letra I da CLT.
Boulevard Alpha Serviços Auto-
motivos Ltda EPP.

ABANDONO EMPREGOAempresa SJTSaúde,Educação,Cultura eEditora Ltda,CNPJ:107971410001-30, sito aAv. Pau-lista, 949-9º andar - Bela Vista -São Paulo/SP,solicitao compare-cimentodeDaniloSilvadeOli-veira,portadordaCTPS 27815,Série00280SP,noprazode30dias,a contardaprimeirapubli-caçãoem21/03/2013.O seunãocomparecimentocaracterizaráABANDONO DE EMPREGO,con-formeo artigo 482, letra I da CLT.
ABANDONO EMPREGOSolicitamoso comparecimentodoSr.Alexsandro AntunesdosAnjos,portador da CTPS21676,série 093-MG,naempresaOli-moneInd.SerratCald.Manut.Ltda,atéo dia25/03/2013. Casocontrárioficavossasenhoriade-mitidoporabandonodeempre

COMUNICADO
Posto de Serviços Jú LTDA., tor-napúblicoquerecebeudaCE-TESBa RenovaçãodaLicença deOperação nº29006121,válidaaté14/03/2018,paraComércioVare-jistadeCombustíveise Lubrifi-cantes,sitoà RuaAbílioPedroRamos,352 -Jaçanã- CEP:02279-000-SãoPaulo/SP.

COMUNICADO
PREMATINDÚSTRIA MECÂNICADE PRECISÃO LTDA ME,tornapúblicoque requereunaCETESBa RenovaçãodaLicençadeOperação paraproduçãodeperfisdeaçoestampados,sitoàRuaCuiaba,838 -Mooca -CEP03183001 SãoPaulo/SP.

COMUNICADO
PROBAC DO BRASIL PRODUTOSBACTERIOLÓGICOSLTDA, tornapúblicoquerecebeudaCETESBa RenovaçãodaLicençadeOpe-raçãoNº45005525, válidaaté29/04/2015, paraFab.demateri-aisparausos médicos,hospitala-rese odontológicos, sitoàRuaJaguaribe,35, SantaCecília,SP.

COMUNICADO
Solicitamoso comparecimentodo Sr.RenatoSilva Rigon, porta-dordaCTPS33049,série238-SP,noprazode3 dias.O seunãocomparecimentocaracterizaráa-bandonodeemprego,conf.art.482Letra Ida CLT.(ARSISTE-MASTÉRMICOSLTDA)

COMUNICADO
TAMARANA IMPORT EEXPLTDA cnpj:07.239.785/0002-80 IE117.109.303.116estab.naAv.ChedidJafét131-1ºand. - Lj193-DVl. Olímpia-SãoPaulo SP-cep04551-065comunicaquefoiextraviadoem25/02/2013oequipamentoECF-IFmarcaBe-matechmod.MP-20FI IIECF-IFnºdefabricação4708051221304

versão03.26

DECLARAÇÃO À
PRAÇA

DistrifloraComercialLtda - ante-riormentedenominadaJ.D.C.Comercial e DIstribuidoraLtda.CNPJ:59.206.219/0001-94comsedea RuaMartinhoClaro,510Altos;ButantãSãoPaulo-SP., co-municaoextraviodas viasorigi-naisdocontratosocial registra-donaJUCESP-juntacomercial

ATENÇÃO
Ñmeconfundac/outra!mãeDalva,muitosanosexp. trazapessoaamadanapalmadasuamão,por+difícil q/ seja,mesmoq/estejac/outra pessoa. fortea-marração de casais.curade im-potênciasexualver p/crerFone:2641-5426/95485-3423

DONA MARIA
SIMPATIASP/O AMOR,NEGÓ-CIOS E P/ QUALQUERPROBLE-MAF:2296-5981/98525-6541TIM

IMPÉRIO DE EXÚ
Consultasc/búziose entidades,a-marraçãoe trab.p/ todos fins. fa-çooq/osoutrossóprometem!F:96790-3577 OI/96438-3460TIM

LÍDER DO AMOR
ESTAMOSNA CORRENTE DENOSSASENHORA EDESÃOJORGE. SIMPATIAS, REZAS, BEN-ZIMENTOSE PASSES.NERVOS-SÍSMO, VÍCIOS,FILHOSPROBLE-MÁTICOS,AFASTAMOSQUEMTEPERTUBAE TDOSOSMALES.VENHARECEBERSUABENÇÃODOSGUIASDELUZ.GANHE UMPATUÁ GRÁTIS.(11)4116-0716

MAGIA
Aforçado poder ems/mãos,26 a.exp. faz trab.uniãodecasal.F: 2401-7472/98704-0038TIM

UNIÃO INFALÍVEL
Decasais, tragos/amorc/ trab.simpatias,vudúp/amor
F:4119-2345/98296-5194TIM

VOVÓ JOANA
Amarração p/amor,trabalhosp/todososfins.pgtoapósresulta-doF:.2074-0143/96075-1392Tim

ACOMPANHANTES

F: (11) 5535-8296(11) 5531-0100

Al. dos Arapanes,1237 - Moema

Shows Stripers, salasprivativas e coletivas.de 4ª Feira à Domingo

www.marrakesh.com.br

SAUNAS, COLETIVA,LABIRINTO E OUTROS.

11 3675-223111 3862-6263

BARBACANTES.COM.BR

R. CARDOSO DE ALMEIDA,1369 - PERDIZES
S.PAULO/SP

BAR BACANTES
CLUBE DE SWING

ABDALA 96590

NARA COROA PELUDAS.fartosA. s/frescgarantonãosearrependerá3107-2007Mt. Liber.

NATASHA TRAVESTILoirao.verdes,branquinha lábioscarnudos,dot 18x6,bem ativa. BjGrego. (11)2773-0171/97195-0593

PRECISA-SE RAPAZEST.ac. vip(11)3447-3281 hr.coml.

PRIVÊ/BOATE BRESSERNova EquipecomBelas Garotas!TodasNinfetasConfira2292.4916

RICARDO 95411-1590
Gto22cmc/ local R: Augusta.

SAFADINHAS
doprazer. 3869-5657/96889-9622

SAMANTA TRAVESTILoiraça, feminina,ativa /passivaliberal. Vitóriapx. S. João
Fone: (11)2848-2679

SUZY CHINESINHA
Iniciante, Ninfeta, 18a..MetrôBrigadeiro (11) 97547-6047

TOMOKO MESTIÇA
MetrôLiberdade -3277-3368

VITÓRIA NEGRA
Cabelos longos,lindascurvas.Sensaçãodobairro.5071-0009

VIVI GATA
23a. quente, local99173-2325

YUMI CARINHOSA
CORPO PERFEITO
Mass.Oriental 99420-1003

CLÍNICAS DE
MASSAGENS

ASSISTENTE DE DEPTO
PESSOAL

(M/F)Conhecimentoemtodaroti-na:Folhadepagamento,FGTS,INSS,Dirf,Raiz,apontamentoele-trônico,rescisão,férias,RH.Envi-arCVc/pret.sal.p/:dominiotur@
dominiotur.com.br

ASSISTENTE FINANCEIRO(M/F)C/experiência.ResidirGua-rulhosouZ.LesteSP.EnviarCVc/asiglaFINANCEIROepret.salari-alp/:dominiotur@dominiotur.
com.br

ASSITENTE DE
MANUTENÇÃO PREDIALR$2.500+benefícios.Empresadaáreadesaúdecontrataprofissio-naisc/conhecimentoemelétrica,hidraulicaecivil,desejávelNR10.InteressadosdeverãoenviarCVp/rh.centercall@gmail.com

assuntomanutenção

AUXILIAR CONTABILIDADEDEFICIENTEFÍSICO.(M/F)Conhe-cimentoemescritafiscal.ResidirZ.LesteSPouGuarulhos.EnviarCVc/asigla‘Fiscal‘p/:dominiotur@dominiotur.com.br

AUXILIAR DE FARMÁCIA(M/F)HospitalnaZonaSulneces-
sita.EnviarCVp/:

wesley@hospitalfamily.com.br

DD
DENTISTAS M/F

ClínicoGeral,paraZonaLesteeAltoTietê,p/diasalternadosoutodososdias,garantiamín.R$3MilF:4654-2921/7776-1300c/Silva-naou:flavioleste@bol.com.br

DENTISTAS - ORTODONT.P/Z.LesteeAltoTietê,todososdi-asoualternadosoferec.agendajáformada.Excte.comissão(11)4654-2921/7776-1300c/Silvanaoue-mail:flavioleste@bol.com.br

Edital Faz Saber a todos quantos este Edital virem ou dele
conhecimento tiverem que nos termos do artigo 26, § 4°., da Lei 9.514/97
e por solicitação da credora fiduciária BANCO BRADESCO S.A., com
sede na Cidade de Deus, s/n°, Vila Yara, em Osasco, SP, inscrito no
CNPJ/MF n° 60.746.948/0001-12, intima os devedores fiduciantes
MELISSA ROSA DE MORAES RODRIGUES, brasileira, enfermeira, RG
n° 24.332.812-6-SSP/SP, inscrita no CPF/MF n°252.943.758-00, casada,
sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77,
e seu cônjuge MARCO AURÉLIO MELO RODRIGUES, brasileiro,
ajudante geral, RG n° 33.465.813-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF
n° 285.675.918-13, para que no prazo de 15 dias, contados a partir da
data da ultima publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na
Rua Major Ângelo Zanchi, n°. 623 Penha de França - SP, a purgação da
mora, no valor de R$ 8.823,72 (Oito mil oitocentos e vinte e três reais
e setenta e dois centavos). Data base 22/05/2018, acrescida dos juros
e encargos que se vencerem até a data do efetivo pagamento. O Não
pagamento da quantia reclamada garante do direito de Consolidação da
propriedade do imóvel Matrícula sob n°. 141.979, deste Oficio, em favor
da credora fiduciária. Emolumentos: R$ 51,21 (Cinquenta e um reais e
vinte um centavos). Guia n°. 096/2018. Atenciosamente, São Paulo,
22 de maio de 2018. Ricardo Mazzucchelli Dias – Oficial Substituto

12°. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO Oficial:Oficial:Oficial:Oficial:
Bel. Benedito José Morais Dias Rua Major Ângelo Zanchi, n.° 623 - PenhaBel. Benedito José Morais Dias Rua Major Ângelo Zanchi, n.° 623 - PenhaBel. Benedito José Morais Dias Rua Major Ângelo Zanchi, n.° 623 - PenhaBel. Benedito José Morais Dias Rua Major Ângelo Zanchi, n.° 623 - Penha
- Cep. 03633-000-SP Edital FAZ SABER- Cep. 03633-000-SP Edital FAZ SABER- Cep. 03633-000-SP Edital FAZ SABER- Cep. 03633-000-SP Edital FAZ SABER A todos quantos este Editaltodos quantos este Editaltodos quantos este Editaltodos quantos este Edital
virem ou dele conhecimento tiverem que rios termos do artigo 26, § 4virem ou dele conhecimento tiverem que rios termos do artigo 26, § 4virem ou dele conhecimento tiverem que rios termos do artigo 26, § 4virem ou dele conhecimento tiverem que rios termos do artigo 26, § 4oooo, da, da, da, da
Lei 9,514/97 e por solicitação da credora fiduciáriaLei 9,514/97 e por solicitação da credora fiduciáriaLei 9,514/97 e por solicitação da credora fiduciáriaLei 9,514/97 e por solicitação da credora fiduciária CAIXA ECONÔMICACAIXA ECONÔMICACAIXA ECONÔMICACAIXA ECONÔMICA
FEDERAL-CEFFEDERAL-CEFFEDERAL-CEFFEDERAL-CEF, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes
03, e 04, em Brasília, DF, inscrita no CNPJ/MF n° 00.360.305/0001-04,03, e 04, em Brasília, DF, inscrita no CNPJ/MF n° 00.360.305/0001-04,03, e 04, em Brasília, DF, inscrita no CNPJ/MF n° 00.360.305/0001-04,03, e 04, em Brasília, DF, inscrita no CNPJ/MF n° 00.360.305/0001-04,
intima o devedor fiducianteo devedor fiducianteo devedor fiducianteo devedor fiduciante RAFAEL APARECIDO ALMEIDA DORAFAEL APARECIDO ALMEIDA DORAFAEL APARECIDO ALMEIDA DORAFAEL APARECIDO ALMEIDA DO
NASCIMENTONASCIMENTONASCIMENTONASCIMENTO, brasileiro, solteiro representante comercial, RG, brasileiro, solteiro representante comercial, RG, brasileiro, solteiro representante comercial, RG, brasileiro, solteiro representante comercial, RG
n° 433930822-SSP/SP, e do CPF/MF n° 443.309.148-08 para que non° 433930822-SSP/SP, e do CPF/MF n° 443.309.148-08 para que non° 433930822-SSP/SP, e do CPF/MF n° 443.309.148-08 para que non° 433930822-SSP/SP, e do CPF/MF n° 443.309.148-08 para que no
prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetueprazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetueprazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetueprazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetue
neste Registro de Imóveis, situado na Rua Major Ângelo Zanchi, n°. 623.neste Registro de Imóveis, situado na Rua Major Ângelo Zanchi, n°. 623.neste Registro de Imóveis, situado na Rua Major Ângelo Zanchi, n°. 623.neste Registro de Imóveis, situado na Rua Major Ângelo Zanchi, n°. 623.
Penha de França - SP, a purgação da rnora, no valor dePenha de França - SP, a purgação da rnora, no valor dePenha de França - SP, a purgação da rnora, no valor dePenha de França - SP, a purgação da rnora, no valor de R$R$R$R$ 280.432,41
(Duzentos e oitenta mil quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e um(Duzentos e oitenta mil quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e um(Duzentos e oitenta mil quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e um(Duzentos e oitenta mil quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e um
centavos). Data base 14/06/2018, acrescida dos juros e encargos que secentavos). Data base 14/06/2018, acrescida dos juros e encargos que secentavos). Data base 14/06/2018, acrescida dos juros e encargos que secentavos). Data base 14/06/2018, acrescida dos juros e encargos que se
vencerem até a data do efetivo pagamento. O não pagamento da quantiavencerem até a data do efetivo pagamento. O não pagamento da quantiavencerem até a data do efetivo pagamento. O não pagamento da quantiavencerem até a data do efetivo pagamento. O não pagamento da quantia
reclamada garante do direito de consolidação da propriedade do imóvelreclamada garante do direito de consolidação da propriedade do imóvelreclamada garante do direito de consolidação da propriedade do imóvelreclamada garante do direito de consolidação da propriedade do imóvel
matricula sobmatricula sobmatricula sobmatricula sob n°. 172.775, deste Oficio, em favor da credora fiduciária.deste Oficio, em favor da credora fiduciária.deste Oficio, em favor da credora fiduciária.deste Oficio, em favor da credora fiduciária.
Emolumentos: R$Emolumentos: R$Emolumentos: R$Emolumentos: R$ 51,21 (Cinquenta e um reais e vinte e um centavos).(Cinquenta e um reais e vinte e um centavos).(Cinquenta e um reais e vinte e um centavos).(Cinquenta e um reais e vinte e um centavos).
GuiaGuiaGuiaGuia n°. 112/2018. Atenciosamente, Ricardo Mazzucchelli Dias.Atenciosamente, Ricardo Mazzucchelli Dias.Atenciosamente, Ricardo Mazzucchelli Dias.Atenciosamente, Ricardo Mazzucchelli Dias.
São Paulo, 14 de Junho de 2018.São Paulo, 14 de Junho de 2018.São Paulo, 14 de Junho de 2018.São Paulo, 14 de Junho de 2018.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAEDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAEDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAEDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 02 de agosto de 2018, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 14 de agosto de 2018, às 14h30min *.1º LEILÃO: 02 de agosto de 2018, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 14 de agosto de 2018, às 14h30min *.1º LEILÃO: 02 de agosto de 2018, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 14 de agosto de 2018, às 14h30min *.1º LEILÃO: 02 de agosto de 2018, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 14 de agosto de 2018, às 14h30min *. *(horário de Brasília)*(horário de Brasília)*(horário de Brasília)*(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca,Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca,Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca,Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca,
São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará aSão Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará aSão Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará aSão Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃOPÚBLICO LEILÃOPÚBLICO LEILÃOPÚBLICO LEILÃO dededede
modomodomodomodo PRESENCIAL E ON-LINEPRESENCIAL E ON-LINEPRESENCIAL E ON-LINEPRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor FiduciárioCredor FiduciárioCredor FiduciárioCredor Fiduciário
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/ABANCO SANTANDER (BRASIL) S/ABANCO SANTANDER (BRASIL) S/ABANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura- CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura- CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura- CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura
pública de 24/01/2014, firmado com opública de 24/01/2014, firmado com opública de 24/01/2014, firmado com opública de 24/01/2014, firmado com o Fiduciante ALEXANDRE GUEDES,Fiduciante ALEXANDRE GUEDES,Fiduciante ALEXANDRE GUEDES,Fiduciante ALEXANDRE GUEDES, CPF/MF nº 422.806.528-70, emCPF/MF nº 422.806.528-70, emCPF/MF nº 422.806.528-70, emCPF/MF nº 422.806.528-70, em PRIMEIRO LEILÃOPRIMEIRO LEILÃOPRIMEIRO LEILÃOPRIMEIRO LEILÃO
(data/horário acima)(data/horário acima)(data/horário acima)(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a R$ 425.002,51R$ 425.002,51R$ 425.002,51R$ 425.002,51 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil Dois Reais e Cinquenta(Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil Dois Reais e Cinquenta(Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil Dois Reais e Cinquenta(Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil Dois Reais e Cinquenta
e Um Centavos -e Um Centavos -e Um Centavos -e Um Centavos - atualizado conforme disposições contratuaisatualizado conforme disposições contratuaisatualizado conforme disposições contratuaisatualizado conforme disposições contratuais),),),), o imóvel constituído por “Casa situada na da Avenida dos Jequitibás,o imóvel constituído por “Casa situada na da Avenida dos Jequitibás,o imóvel constituído por “Casa situada na da Avenida dos Jequitibás,o imóvel constituído por “Casa situada na da Avenida dos Jequitibás,
nº 189, Sales Oliveira/SP, com área construída de 212,43m², e área do terreno de 434m²,nº 189, Sales Oliveira/SP, com área construída de 212,43m², e área do terreno de 434m²,nº 189, Sales Oliveira/SP, com área construída de 212,43m², e área do terreno de 434m²,nº 189, Sales Oliveira/SP, com área construída de 212,43m², e área do terreno de 434m², melhor descrito na matrícula nº 3.840 domelhor descrito na matrícula nº 3.840 domelhor descrito na matrícula nº 3.840 domelhor descrito na matrícula nº 3.840 do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nuporanga/SP.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado deCartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nuporanga/SP.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado deCartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nuporanga/SP.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado deCartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nuporanga/SP.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de
conservação em que se encontraconservação em que se encontraconservação em que se encontraconservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃOSEGUNDO LEILÃOSEGUNDO LEILÃOSEGUNDO LEILÃO
(data/horário acima)(data/horário acima)(data/horário acima)(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a R$ 200.000,00R$ 200.000,00R$ 200.000,00R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais).(Duzentos Mil Reais).(Duzentos Mil Reais).(Duzentos Mil Reais). O leilão presencialO leilão presencialO leilão presencialO leilão presencial
ocorrerá no escritório da Leiloeiraocorrerá no escritório da Leiloeiraocorrerá no escritório da Leiloeiraocorrerá no escritório da Leiloeira.... Os interessados em participar do leilão de modo on-lineOs interessados em participar do leilão de modo on-lineOs interessados em participar do leilão de modo on-lineOs interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site, deverão se cadastrar no site, deverão se cadastrar no site, deverão se cadastrar no site
www.FrazaoLeiloes.com.br,www.FrazaoLeiloes.com.br,www.FrazaoLeiloes.com.br,www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilãoencaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilãoencaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilãoencaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão....
Forma de pagamento e demais condições de vendaForma de pagamento e demais condições de vendaForma de pagamento e demais condições de vendaForma de pagamento e demais condições de venda,,,, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITEVEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITEVEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITEVEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE:::: www.FrazaoLeiloes.com.br.www.FrazaoLeiloes.com.br.www.FrazaoLeiloes.com.br.www.FrazaoLeiloes.com.br.
Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4356_17 Sc).Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4356_17 Sc).Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4356_17 Sc).Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4356_17 Sc).

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAEDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAEDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAEDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 02 de agosto de 2018, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 14 de agosto de 2018, às 14h30min *.1º LEILÃO: 02 de agosto de 2018, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 14 de agosto de 2018, às 14h30min *.1º LEILÃO: 02 de agosto de 2018, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 14 de agosto de 2018, às 14h30min *.1º LEILÃO: 02 de agosto de 2018, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 14 de agosto de 2018, às 14h30min *. *(horário de Brasília)*(horário de Brasília)*(horário de Brasília)*(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca, São Paulo/SP,Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca, São Paulo/SP,Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca, São Paulo/SP,Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca, São Paulo/SP,
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará aFAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará aFAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará aFAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃOPÚBLICO LEILÃOPÚBLICO LEILÃOPÚBLICO LEILÃO de modode modode modode modo PRESENCIAL EPRESENCIAL EPRESENCIAL EPRESENCIAL E
ON-LINEON-LINEON-LINEON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/ACredor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/ACredor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/ACredor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ----
CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 28/11/2014, cujosCNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 28/11/2014, cujosCNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 28/11/2014, cujosCNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 28/11/2014, cujos FiduciantesFiduciantesFiduciantesFiduciantes
são MARCELO COUTINHO MUNIZ,são MARCELO COUTINHO MUNIZ,são MARCELO COUTINHO MUNIZ,são MARCELO COUTINHO MUNIZ, inscrito no CPF/MF n° 110.084.548-85 e sua mulherinscrito no CPF/MF n° 110.084.548-85 e sua mulherinscrito no CPF/MF n° 110.084.548-85 e sua mulherinscrito no CPF/MF n° 110.084.548-85 e sua mulher PATRICIA PAULA LEITE MUNIZ,PATRICIA PAULA LEITE MUNIZ,PATRICIA PAULA LEITE MUNIZ,PATRICIA PAULA LEITE MUNIZ, inscrita noinscrita noinscrita noinscrita no
CPF/MF n° 277.953.538-51, emCPF/MF n° 277.953.538-51, emCPF/MF n° 277.953.538-51, emCPF/MF n° 277.953.538-51, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima)PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima)PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima)PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a R$ 366.034,23R$ 366.034,23R$ 366.034,23R$ 366.034,23 (Trezentos e(Trezentos e(Trezentos e(Trezentos e
Sessenta e Seis Mil Trinta e Quatro Reais e Vinte Três Centavos -Sessenta e Seis Mil Trinta e Quatro Reais e Vinte Três Centavos -Sessenta e Seis Mil Trinta e Quatro Reais e Vinte Três Centavos -Sessenta e Seis Mil Trinta e Quatro Reais e Vinte Três Centavos - atualizado conforme disposições contratuaisatualizado conforme disposições contratuaisatualizado conforme disposições contratuaisatualizado conforme disposições contratuais),),),), o imóvel constituído pelo “Prédioo imóvel constituído pelo “Prédioo imóvel constituído pelo “Prédioo imóvel constituído pelo “Prédio
n°91, com a área construída de 109,33m² e terreno com área total de 250,00m², situada na Rua Adibe Marum Macruz, Bairro Pau D´Alho, Boituva/SPn°91, com a área construída de 109,33m² e terreno com área total de 250,00m², situada na Rua Adibe Marum Macruz, Bairro Pau D´Alho, Boituva/SPn°91, com a área construída de 109,33m² e terreno com área total de 250,00m², situada na Rua Adibe Marum Macruz, Bairro Pau D´Alho, Boituva/SPn°91, com a área construída de 109,33m² e terreno com área total de 250,00m², situada na Rua Adibe Marum Macruz, Bairro Pau D´Alho, Boituva/SP”,”,”,”,
melhor descrito na matrícula nº 5.728 do Registro de Imóveis de Boituva/SP.melhor descrito na matrícula nº 5.728 do Registro de Imóveis de Boituva/SP.melhor descrito na matrícula nº 5.728 do Registro de Imóveis de Boituva/SP.melhor descrito na matrícula nº 5.728 do Registro de Imóveis de Boituva/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado deImóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado deImóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado deImóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de
conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado oconservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado oconservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado oconservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima)SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima)SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima)SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima),,,,
com lance mínimo igual ou superior acom lance mínimo igual ou superior acom lance mínimo igual ou superior acom lance mínimo igual ou superior a R$ 255.759,56R$ 255.759,56R$ 255.759,56R$ 255.759,56 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e(Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e(Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e(Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e
Seis Centavos –Seis Centavos –Seis Centavos –Seis Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97)))). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira.... Os interessados emOs interessados emOs interessados emOs interessados em
participar do leilão de modo on-lineparticipar do leilão de modo on-lineparticipar do leilão de modo on-lineparticipar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br,, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br,, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br,, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessáriaencaminhar a documentação necessáriaencaminhar a documentação necessáriaencaminhar a documentação necessária
para liberação do cadastro 24 horas do início do leilãopara liberação do cadastro 24 horas do início do leilãopara liberação do cadastro 24 horas do início do leilãopara liberação do cadastro 24 horas do início do leilão.... Forma de pagamento e demais condições de vendaForma de pagamento e demais condições de vendaForma de pagamento e demais condições de vendaForma de pagamento e demais condições de venda,,,, VEJA A INTEGRA DESTEVEJA A INTEGRA DESTEVEJA A INTEGRA DESTEVEJA A INTEGRA DESTE
EDITAL NO SITEEDITAL NO SITEEDITAL NO SITEEDITAL NO SITE:::: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066. (4356_14 Ml).www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066. (4356_14 Ml).www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066. (4356_14 Ml).www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066. (4356_14 Ml).

Para anunciar no Agora

Classificados

é só ligar:

(11) 3224-4001

CEMITÉRIO JARDIM DO PÊSSEGO

Preços promocionais para
jazigo sobreposto de 3 e
6 gavetas construídas e
demarcadas.

Disponível para pronto-sepultamento.

Rua Iososuke Okaue, 911, São Paulo - Itaquera –
( trav. Av. Jacú Pêssego – altura nº 1600)

Escritório e Vendas: Rua Tijuco Preto nº 393 - 17º andar, sala 177/178
F: 2091-3714 / 2522-9079/ 94088-1539 (24h)

PARcelAS A PARtIR
de R$ 400,00

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAEDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAEDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAEDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
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Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca, São Paulo/SP,Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca, São Paulo/SP,Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca, São Paulo/SP,Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca, São Paulo/SP,
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará aFAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará aFAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará aFAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃOPÚBLICO LEILÃOPÚBLICO LEILÃOPÚBLICO LEILÃO de modode modode modode modo PRESENCIAL EPRESENCIAL EPRESENCIAL EPRESENCIAL E
ON-LINEON-LINEON-LINEON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/ACredor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/ACredor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/ACredor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ----
CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 04/02/2015, firmado com osCNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 04/02/2015, firmado com osCNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 04/02/2015, firmado com osCNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 04/02/2015, firmado com os FiduciantesFiduciantesFiduciantesFiduciantes
VITOR FERREIRA SILVA,VITOR FERREIRA SILVA,VITOR FERREIRA SILVA,VITOR FERREIRA SILVA, CPF/MF nº 216.299.528-00, eCPF/MF nº 216.299.528-00, eCPF/MF nº 216.299.528-00, eCPF/MF nº 216.299.528-00, e ALEXANDRA PEREIRA DA CRUZ SANTOS,ALEXANDRA PEREIRA DA CRUZ SANTOS,ALEXANDRA PEREIRA DA CRUZ SANTOS,ALEXANDRA PEREIRA DA CRUZ SANTOS, brasileira, CPF/MF nº 180.360.868-40,brasileira, CPF/MF nº 180.360.868-40,brasileira, CPF/MF nº 180.360.868-40,brasileira, CPF/MF nº 180.360.868-40,
emememem PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima)PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima)PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima)PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a R$ 678.076,24R$ 678.076,24R$ 678.076,24R$ 678.076,24 (Seiscentos e Setenta e Oito Mil Setenta e Seis(Seiscentos e Setenta e Oito Mil Setenta e Seis(Seiscentos e Setenta e Oito Mil Setenta e Seis(Seiscentos e Setenta e Oito Mil Setenta e Seis
Reais e Vinte Quatro Centavos -Reais e Vinte Quatro Centavos -Reais e Vinte Quatro Centavos -Reais e Vinte Quatro Centavos - atualizado conforme disposições contratuaisatualizado conforme disposições contratuaisatualizado conforme disposições contratuaisatualizado conforme disposições contratuais),),),), o imóvel constituído pelo “Prédio Residencial com área construídao imóvel constituído pelo “Prédio Residencial com área construídao imóvel constituído pelo “Prédio Residencial com área construídao imóvel constituído pelo “Prédio Residencial com área construída
de 189,50m², e área do terreno de 125m², situado na Rua Euclides da Cunha, nº 7, São Bernardo do Campo/SP,de 189,50m², e área do terreno de 125m², situado na Rua Euclides da Cunha, nº 7, São Bernardo do Campo/SP,de 189,50m², e área do terreno de 125m², situado na Rua Euclides da Cunha, nº 7, São Bernardo do Campo/SP,de 189,50m², e área do terreno de 125m², situado na Rua Euclides da Cunha, nº 7, São Bernardo do Campo/SP, melhor descrito na matrículamelhor descrito na matrículamelhor descrito na matrículamelhor descrito na matrícula
nº 118.276 do 1° Cartório de Registro e Imóveis da Comarca de São Bernardo do Campo/SP.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus”nº 118.276 do 1° Cartório de Registro e Imóveis da Comarca de São Bernardo do Campo/SP.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus”nº 118.276 do 1° Cartório de Registro e Imóveis da Comarca de São Bernardo do Campo/SP.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus”nº 118.276 do 1° Cartório de Registro e Imóveis da Comarca de São Bernardo do Campo/SP.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus”
e no estado de conservação em que se encontrae no estado de conservação em que se encontrae no estado de conservação em que se encontrae no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃOSEGUNDO LEILÃOSEGUNDO LEILÃOSEGUNDO LEILÃO
(data/horário acima)(data/horário acima)(data/horário acima)(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a R$ 433.493,30R$ 433.493,30R$ 433.493,30R$ 433.493,30 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil Quatrocentos e Noventa e Três Reais(Quatrocentos e Trinta e Três Mil Quatrocentos e Noventa e Três Reais(Quatrocentos e Trinta e Três Mil Quatrocentos e Noventa e Três Reais(Quatrocentos e Trinta e Três Mil Quatrocentos e Noventa e Três Reais
e Trinta Centavose Trinta Centavose Trinta Centavose Trinta Centavos –––– nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97)))). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira.... Os interessados emOs interessados emOs interessados emOs interessados em
participar do leilão de modo on-lineparticipar do leilão de modo on-lineparticipar do leilão de modo on-lineparticipar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br,, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br,, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br,, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária paraencaminhar a documentação necessária paraencaminhar a documentação necessária paraencaminhar a documentação necessária para
liberação do cadastro 24 horas do início do leilãoliberação do cadastro 24 horas do início do leilãoliberação do cadastro 24 horas do início do leilãoliberação do cadastro 24 horas do início do leilão.... Forma de pagamento e demais condições de vendaForma de pagamento e demais condições de vendaForma de pagamento e demais condições de vendaForma de pagamento e demais condições de venda,,,, VEJA A INTEGRA DESTE EDITALVEJA A INTEGRA DESTE EDITALVEJA A INTEGRA DESTE EDITALVEJA A INTEGRA DESTE EDITAL
NO SITENO SITENO SITENO SITE:::: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4356_11 Ol).www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4356_11 Ol).www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4356_11 Ol).www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4356_11 Ol).EDITAIS FORENSES
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Noventa Centavos -Noventa Centavos -Noventa Centavos -Noventa Centavos - atualizado conforme disposições contratuaisatualizado conforme disposições contratuaisatualizado conforme disposições contratuaisatualizado conforme disposições contratuais),),),), o imóvel constituído pelo “APARTAMENTO N°114, localizado no 11° andar, contendoo imóvel constituído pelo “APARTAMENTO N°114, localizado no 11° andar, contendoo imóvel constituído pelo “APARTAMENTO N°114, localizado no 11° andar, contendoo imóvel constituído pelo “APARTAMENTO N°114, localizado no 11° andar, contendo
a área útil de 43,04m², e a área total de 64,59m², com direito a uma vaga indeterminada no estacionamento do pavimento térreo, do Edifício Paineiraa área útil de 43,04m², e a área total de 64,59m², com direito a uma vaga indeterminada no estacionamento do pavimento térreo, do Edifício Paineiraa área útil de 43,04m², e a área total de 64,59m², com direito a uma vaga indeterminada no estacionamento do pavimento térreo, do Edifício Paineiraa área útil de 43,04m², e a área total de 64,59m², com direito a uma vaga indeterminada no estacionamento do pavimento térreo, do Edifício Paineira
– Conjunto B, situado à Avenida Minuano n°55, Vila Matilde – São Paulo/SP– Conjunto B, situado à Avenida Minuano n°55, Vila Matilde – São Paulo/SP– Conjunto B, situado à Avenida Minuano n°55, Vila Matilde – São Paulo/SP– Conjunto B, situado à Avenida Minuano n°55, Vila Matilde – São Paulo/SP”,”,”,”, melhor descrito na matrículamelhor descrito na matrículamelhor descrito na matrículamelhor descrito na matrícula n° 57.864 do 16° Cartório de Registron° 57.864 do 16° Cartório de Registron° 57.864 do 16° Cartório de Registron° 57.864 do 16° Cartório de Registro
de Imóveis de São Paulo/SPde Imóveis de São Paulo/SPde Imóveis de São Paulo/SPde Imóveis de São Paulo/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja. Caso não haja. Caso não haja. Caso não haja
licitante em primeiro leilão, fica desde já designado olicitante em primeiro leilão, fica desde já designado olicitante em primeiro leilão, fica desde já designado olicitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima)SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima)SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima)SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a R$ 224.143,14R$ 224.143,14R$ 224.143,14R$ 224.143,14
(Duzentos e Vinte Quatro Mil Cento e Quarenta e Três Reais e Quatorze Centavos –(Duzentos e Vinte Quatro Mil Cento e Quarenta e Três Reais e Quatorze Centavos –(Duzentos e Vinte Quatro Mil Cento e Quarenta e Três Reais e Quatorze Centavos –(Duzentos e Vinte Quatro Mil Cento e Quarenta e Três Reais e Quatorze Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97)))). O leilão presencial. O leilão presencial. O leilão presencial. O leilão presencial
ocorrerá no escritório da Leiloeiraocorrerá no escritório da Leiloeiraocorrerá no escritório da Leiloeiraocorrerá no escritório da Leiloeira.... Os interessados em participar do leilão de modo on-lineOs interessados em participar do leilão de modo on-lineOs interessados em participar do leilão de modo on-lineOs interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br,, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br,, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br,, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br,
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilãoencaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilãoencaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilãoencaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão.... Forma de pagamento e demais condições deForma de pagamento e demais condições deForma de pagamento e demais condições deForma de pagamento e demais condições de
vendavendavendavenda,,,, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITEVEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITEVEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITEVEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE:::: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4356_12 Ol).www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4356_12 Ol).www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4356_12 Ol).www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4356_12 Ol).
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ANO 17 ❘ Nº 6.041
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Gastronomia
vira saída
para voltar
a ser feliz
A gastronomia tem atraído profis-

sionais de outras áreas, que lar-

gam tudo para encostar a barriga

no fogão e cozinhar. Escolas que

ensinam culinária dizem que a

procura pelos cursos aumentou

também por causa de programas

de TV que mostram a competição

entre cozinheiros amadores.

“Passei a não ver mais valor no

meu trabalho”, diz Patrícia Ca-

que deixou de sern
Ve

n
tu

ra
/F

o
lh

a
p

re
ss

Vej
no

Obras em
estações
do trem
ligaria S
São Vice
Baixada
deveria
a funci
maio d
passad
aband

Lin

maral, 53 anos,

de gêmeos

m
tran, 29 anos, que deixou

gestora empresarial para passar a

cozinhar profissionalmente. A3
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troca da aposentadoria

Agora traz tabela com os

valores que aposentados

há pelo menos cinco anos

podem receber a mais

com a troca do benefício

m
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A Câmara dos Deputados aprovou

a troca de benefício para quem se

aposentou há, no mínimo, cinco

anos. A regra garante um benefí-

cio maior a quem, mesmo apo-

sentado, continuou a trabalhar e

a contribuir ao INSS. Um segurado

com 61 anos de idade, com bene-

fício de R$ 2.000, que se aposen-

tou há sete anos, mas continuou a

exercer alguma profissão e a con-

tribuir ao instituto pode ganhar

R$ 1.169 a mais por mês caso

peça a troca da aposentadoria.

Para passar a valer, a nova regra

precisa ainda ser aprovada pelo
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ha que liga Santos a São Vicente está parada
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Para anunciar ligue:

(11)APARTAMENTOS
COMPRA e VENDA

APT/ PRAIA GRANDEKitão,Guilhermina,38m2, frentemar, 2elev.,prox. Extra, vagacomb.,mobiliado,cond. R$ 250,IPTUR$60DOC Ok,ac. autocomopartedepgto. R$140mil(11)3461-6261/97441-2417

LITORAL
COMPRA e VENDA

LOTES LITORAL SULDe 300 m2, à 390 m2, primeira eta-pa 100% vendida, 2ª etapa compoucas unidades. Entr.a partir deR$ 1.550 + mensais de a partir deR$ 287,00, dir. c/a Incorporadora.F:11-4114-9499/ 97445-5855
Vivo/ 95241-9524 Tim.

IMÓVEIS PARA
TEMPORADA

PRAIA GRANDE
Alugoaptop/ temporada

1 dorm,sala, coz. ewc. (11)3611-5098 (11)98815-7157

CRÉDITOS
e SERVIÇOS

FINANCEIROS
O EMPRÉSTIMO DE DINHEIROCOM JUROS ACIMA DE 12% AOANO SOMENTE É PERMITIDO ÀSINSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

COMPRO NOTAS
PROMISSÓRIAS.Pagode$5a$10,á partir de 2006.s/protes-to, MunicipiodeSP.,e tbmn/da-tadas.F: (11)3313-3603 das10/

16h.

LEILÕES

ABANDONO EMPRE-
GO

Solicitamoso comparecimentodaSra.MARIA DE FÁTIMA SIL-VA,portadora da CTPS 99163,série: 16 RN,noprazo de 3di-as,o seunão comparecimentocaracterizaráabandonodeem-prego, conf.art.482 Letra I daCLT. VARANDADOSABOR ALI-MENTOS LTDAME

ABANDONO
EMPREGO

Solicitamoso comparecimentodo Sra. Jane Rodrigues, porta-dordaCTPS00000263série00131/SP, no prazode3 dias,oseunão comparecimento carac-
terizará

abandonodeemprego,conf.
art.482 Letra I da CLT.

InstitutoSocialSanta Lucia.

ABANDONO
EMPREGO

Solicitamoso comparecimentodoSr. FabioJosédaSilva por-tador da CTPS 00074122,série00226, no prazode3 dias,oseunão comparecimento carac-terizará abandono de empre-go, conf.art.482 Letra I daCLT. ACENTEKCONSTRUÇÕES
E LOCAÇÕES LTDA

COMUNICADO
A empresaAERIS DO BRASILIND.E COM. DE FIOS ECABOSLTDA,CNPJNº15.129.225/0001-10, DECLARAo extraviodas NotasFiscais de Vendas nº5.871á 6.078e do backup desegurançadetodos os arqui-vosXMLdasnotas fiscais.

COMUNICADO
A empresaOBJECTIVO FOTODESIGNERS LTDA ME,Cnpj62.453.865/0001-60- IE 116.754.516.117 eCCM 1.144.846-6,declara oextraviodolivro daPMSP modelo 57 eNF’spresta-çãodeserviço nº 19.801 a19.

850,cfAidfnº1756.

COM

IMPÉRIO DE EXÚ
Consultasc/búziose entidades,a-marr.e trab. p/ todosfins. façooq/osoutrossóprometem!96790-3577oi/96438-3460Tim

MÃE LEDA DE OXUM
Consultase trabalhosp/todosos fins,buziose cartas F:(11)3721-6735//98290-4677Tim

MÃE SARA KALI
Seuamorá s/ pés, 21anos exp.amarraçãodefinitiva9.5196-7057 Tim/ 9.4869-0462TIM

TARÔ & CRISTAIS
P/POTENCIALIZAR EDESBLO-QUEAR ENERGIA. EQUILÍBRIODOS CHAKRAS(11)5082-4178

TERAPIA ESPIRITUAL
pared sofrer agora3715.5104
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ABELA DO WHATSP
Escolha asua favorita no sitewww.belasdozap.com.br

(11) 94534-8081

ADEILSON PARA
MULHERES

ECasais(11)974370819

APTO DAS NOVINHAS19a.Taxaúnica R$20 Bonitassemfresc. 3221-1028República 8/20hs

BEL LOIRA
MetrôLiberdade 3271-0402.

BIA COROA
Sex,Rab., Fogosa,O.Meloso,Bjo.GregoF:988280069

BIANCA TRAVESTI
21Ac/roupasp/brincar97136-0310

BROOKLIN PRIVÊ VIP!Iniccompl ativ/passiv5505-2078

CAMILA MASSAGEM
RELAXANTE

Algomais(11)97966-7001Tim

CAMILA SENSUAL
39A,O.Verdes$150(11)3105-0066

DISK SEXO AO VIVO
0911778782929Custo ligcelLigue tbem 0911778784545Ve-jao site:www.gatasdaweb.tv

DUPLA LÉSBICAS
+ AMIGAS TX.30.AV JABAQUA-RA,2604MTS.JUDAS

ACCARTÕES.F:2362-8122

HELÔ TRAVESTI MOR
23cmAmazonense 98498-7349

HENRIQUE 3104-5790
Mass.relaxante Tailandesa

JUJU TRAVESTI
S fartos 3482.5800/98616.4216

JÚLIA MULHERÃO
R$70. (11)99503-4730/

M. JULIA 98168-3273
Bela Baiana 25adiscretissimasóHotel/Motel/Flat/Res.

NATHALY TRAVESTI
At/pas.c/20cms.967561766(Oi) M.RepúblicaVisiteblog:nathalyetrans.blogspot.com.br

SUZY ALEMÃ
(11)96125-9010

R$200c/ local St.Cecilia

TRAVESTI BILLY
Criola, jibóia, leiteira. Av.SãoJoão nº2074 (11)96124-6260

VERONICA 50 ANOS
Orl total c/mass.R.Br.IguapeLiberd. 3115-0241/95313-7455

YARA MASSAGISTA
Tântrica eTailandesac/algo+.At.ele/ela 3222-9332/ 99384-9292
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ADÉLIA 3107-0972
Massagemrelaxantee tailandesacomalgo+ F: (11) 98651-5693

AISHA PROMOÇÃO
2091-5891 TATUAPÉ
Seja levado pormãosdefadaedescubrao melhor para s/prazer

ALINE 3263-0752
Mass. bemfeita ebarata. BL Vista.

BELAS MASSAG.
LAPA!(11)3836-9972
O seuprazeremótimasmãos!

Ac.cartões.suítec/ar.

DIANA - (PARAÍSO)
Relaxante eProstática3496-3811

DONA CARMEM LOIRAPelud $100,p/2 horas5041-3433

LAURA COROA
MassagemSensual 11-2215-4334

LAURA COROA
RabudaA.c dot3445-1517

MALÚ 35A. 5093-8577Massag.executiva1h:30 por$100,

MÁRCIA TRANSEX
C/ algo+? 98447-6439 Vl.Mariana

MASS. TAILANDESA
Depilação2093-0194 Mtro Carrão

POLYANA TRAVESTI
2848-2006 /98783-2835Whats

SHIRLEY LOIRA 53A
Mass.p.srs.com toques sensori-ais,R$90F:3461-8498 B. Vista.

EMPREGADOS
PROCURADOS

EE
ENCANADOR

ParaRegiãodeSantoAmaroF:(11)2591-3595horáriocoml.

OO
ORÇAMENTISTA

M/FConstrutoraemfasedeexpansãoadmiteorçamentista.F:(11)3715-8737/7746-2976

AUDITOR DERESPONSABILIDADESOCIAL CORPORATIVARequisitos: inglês fluente, disponibilidade para viagens, CNHtipo B, experiência na função e conhecimentos em legislaçãotrabalhistas, saúde e segurança, gestão integrada, ISO 9001,ISO 14001, OHSAS 18001, AS 8000 e Meio ambiente.Local de trabalho: São Paulo e Santa Catarina.

Empresa multinacional de grande porte contrata:

Os interessados poderão enviar o currículo compretensão salarial para
selecao@intertek.com

CLASSIFICADOS DO AGORA.
PARA ANUNCIAR

LIGUE: (11) 3224-4001.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAEDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAEDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAEDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 26 de julho de 2018, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 07 de agosto de 2018, às 14h30min *.1º LEILÃO: 26 de julho de 2018, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 07 de agosto de 2018, às 14h30min *.1º LEILÃO: 26 de julho de 2018, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 07 de agosto de 2018, às 14h30min *.1º LEILÃO: 26 de julho de 2018, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 07 de agosto de 2018, às 14h30min *. *(horário de Brasília)*(horário de Brasília)*(horário de Brasília)*(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABERAna Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABERAna Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABERAna Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER
a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará aa todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará aa todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará aa todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃOPÚBLICO LEILÃOPÚBLICO LEILÃOPÚBLICO LEILÃO de modode modode modode modo PRESENCIAL E ON-LINEPRESENCIAL E ON-LINEPRESENCIAL E ON-LINEPRESENCIAL E ON-LINE, nos termos, nos termos, nos termos, nos termos
da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada peloda Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada peloda Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada peloda Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/ACredor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/ACredor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/ACredor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42,- CNPJ n° 90.400.888/0001-42,- CNPJ n° 90.400.888/0001-42,- CNPJ n° 90.400.888/0001-42,
nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 23/05/2014, firmado com onos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 23/05/2014, firmado com onos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 23/05/2014, firmado com onos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 23/05/2014, firmado com o Fiduciante PATRÍCIA DA SILVA MOURA,Fiduciante PATRÍCIA DA SILVA MOURA,Fiduciante PATRÍCIA DA SILVA MOURA,Fiduciante PATRÍCIA DA SILVA MOURA, CPF/MFCPF/MFCPF/MFCPF/MF
nº 255.364.118-45, emnº 255.364.118-45, emnº 255.364.118-45, emnº 255.364.118-45, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima)PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima)PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima)PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a R$ 257.960,92R$ 257.960,92R$ 257.960,92R$ 257.960,92 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil(Duzentos e Cinquenta e Sete Mil(Duzentos e Cinquenta e Sete Mil(Duzentos e Cinquenta e Sete Mil
Novecentos e Sessenta Reais e Noventa e Dois Centavos -Novecentos e Sessenta Reais e Noventa e Dois Centavos -Novecentos e Sessenta Reais e Noventa e Dois Centavos -Novecentos e Sessenta Reais e Noventa e Dois Centavos - atualizado conforme disposições contratuaisatualizado conforme disposições contratuaisatualizado conforme disposições contratuaisatualizado conforme disposições contratuais),),),), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 72,o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 72,o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 72,o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 72,
tipo B, localizado no 7º andar do Bloco I – Edifício Dom Pedro I, possuindo a área útil de 56,96m², e uma área total construída de 98,5099m², com direitotipo B, localizado no 7º andar do Bloco I – Edifício Dom Pedro I, possuindo a área útil de 56,96m², e uma área total construída de 98,5099m², com direitotipo B, localizado no 7º andar do Bloco I – Edifício Dom Pedro I, possuindo a área útil de 56,96m², e uma área total construída de 98,5099m², com direitotipo B, localizado no 7º andar do Bloco I – Edifício Dom Pedro I, possuindo a área útil de 56,96m², e uma área total construída de 98,5099m², com direito
a 01 vaga indeterminada na garagem coletiva, situada no subsolo do Conjunto Residencial Parque Imperial, situado na Rua Bernardo Guimarães nº 51,a 01 vaga indeterminada na garagem coletiva, situada no subsolo do Conjunto Residencial Parque Imperial, situado na Rua Bernardo Guimarães nº 51,a 01 vaga indeterminada na garagem coletiva, situada no subsolo do Conjunto Residencial Parque Imperial, situado na Rua Bernardo Guimarães nº 51,a 01 vaga indeterminada na garagem coletiva, situada no subsolo do Conjunto Residencial Parque Imperial, situado na Rua Bernardo Guimarães nº 51,
Santo André/SPSanto André/SPSanto André/SPSanto André/SP,,,, melhor descrito na matrícula nº 90.584 do 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo André/SP.” Imóvel ocupado.melhor descrito na matrícula nº 90.584 do 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo André/SP.” Imóvel ocupado.melhor descrito na matrícula nº 90.584 do 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo André/SP.” Imóvel ocupado.melhor descrito na matrícula nº 90.584 do 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo André/SP.” Imóvel ocupado.
Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontraVenda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontraVenda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontraVenda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado
oooo SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima)SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima)SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima)SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a R$ 154.406,06R$ 154.406,06R$ 154.406,06R$ 154.406,06 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil Quatrocentos e(Cento e Cinquenta e Quatro Mil Quatrocentos e(Cento e Cinquenta e Quatro Mil Quatrocentos e(Cento e Cinquenta e Quatro Mil Quatrocentos e
Seis Reais e Seis Centavos –Seis Reais e Seis Centavos –Seis Reais e Seis Centavos –Seis Reais e Seis Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97)))). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira.... Os interessadosOs interessadosOs interessadosOs interessados
em participar do leilão de modo on-lineem participar do leilão de modo on-lineem participar do leilão de modo on-lineem participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br,, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br,, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br,, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária paraencaminhar a documentação necessária paraencaminhar a documentação necessária paraencaminhar a documentação necessária para
liberação do cadastro 24 horas do início do leilãoliberação do cadastro 24 horas do início do leilãoliberação do cadastro 24 horas do início do leilãoliberação do cadastro 24 horas do início do leilão.... Forma de pagamento e demais condições de vendaForma de pagamento e demais condições de vendaForma de pagamento e demais condições de vendaForma de pagamento e demais condições de venda,,,, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NOVEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NOVEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NOVEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO
SITESITESITESITE:::: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4350_15 Ol).www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4350_15 Ol).www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4350_15 Ol).www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4350_15 Ol).

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAEDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAEDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAEDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 02 de agosto de 2018, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 14 de agosto de 2018, às 14h30min *.1º LEILÃO: 02 de agosto de 2018, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 14 de agosto de 2018, às 14h30min *.1º LEILÃO: 02 de agosto de 2018, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 14 de agosto de 2018, às 14h30min *.1º LEILÃO: 02 de agosto de 2018, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 14 de agosto de 2018, às 14h30min *. *(horário de Brasília)*(horário de Brasília)*(horário de Brasília)*(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca, São Paulo/SP,Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca, São Paulo/SP,Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca, São Paulo/SP,Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca, São Paulo/SP,
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará aFAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará aFAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará aFAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃOPÚBLICO LEILÃOPÚBLICO LEILÃOPÚBLICO LEILÃO de modode modode modode modo PRESENCIAL EPRESENCIAL EPRESENCIAL EPRESENCIAL E
ON-LINEON-LINEON-LINEON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/ACredor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/ACredor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/ACredor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ----
CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 30/05/2014, cujoCNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 30/05/2014, cujoCNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 30/05/2014, cujoCNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 30/05/2014, cujo FiducianteFiducianteFiducianteFiduciante
é MAURA BELLUOMINI NASCIMENTO, inscrita no CPF/MF n° 077.234.878-27é MAURA BELLUOMINI NASCIMENTO, inscrita no CPF/MF n° 077.234.878-27é MAURA BELLUOMINI NASCIMENTO, inscrita no CPF/MF n° 077.234.878-27é MAURA BELLUOMINI NASCIMENTO, inscrita no CPF/MF n° 077.234.878-27, em, em, em, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima)PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima)PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima)PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo, com lance mínimo, com lance mínimo, com lance mínimo
igual ou superior aigual ou superior aigual ou superior aigual ou superior a R$ 269.128,66R$ 269.128,66R$ 269.128,66R$ 269.128,66 (Duzentos e Sessenta e Nove Mil Cento e Vinte Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos -(Duzentos e Sessenta e Nove Mil Cento e Vinte Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos -(Duzentos e Sessenta e Nove Mil Cento e Vinte Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos -(Duzentos e Sessenta e Nove Mil Cento e Vinte Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos - atualizado conformeatualizado conformeatualizado conformeatualizado conforme
disposições contratuaisdisposições contratuaisdisposições contratuaisdisposições contratuais),),),), o imóvel constituído pelo “Apartamento n° 103, localizado no 1° andar da Torre A, com a área total privativa de 62,83m² eo imóvel constituído pelo “Apartamento n° 103, localizado no 1° andar da Torre A, com a área total privativa de 62,83m² eo imóvel constituído pelo “Apartamento n° 103, localizado no 1° andar da Torre A, com a área total privativa de 62,83m² eo imóvel constituído pelo “Apartamento n° 103, localizado no 1° andar da Torre A, com a área total privativa de 62,83m² e
área total de 89,43m², com direito a vaga de garagem, n° 03P, localizada no Subsolo, do empreendimento denominado Spazio Saint Clair, situado àárea total de 89,43m², com direito a vaga de garagem, n° 03P, localizada no Subsolo, do empreendimento denominado Spazio Saint Clair, situado àárea total de 89,43m², com direito a vaga de garagem, n° 03P, localizada no Subsolo, do empreendimento denominado Spazio Saint Clair, situado àárea total de 89,43m², com direito a vaga de garagem, n° 03P, localizada no Subsolo, do empreendimento denominado Spazio Saint Clair, situado à
Rua Quipá, n 64, Santo Amaro, São Paulo/SPRua Quipá, n 64, Santo Amaro, São Paulo/SPRua Quipá, n 64, Santo Amaro, São Paulo/SPRua Quipá, n 64, Santo Amaro, São Paulo/SP”,”,”,”, melhor descrito na matrícula nº 345.992 do 11° Cartório CRI de São Paulo/SP.melhor descrito na matrícula nº 345.992 do 11° Cartório CRI de São Paulo/SP.melhor descrito na matrícula nº 345.992 do 11° Cartório CRI de São Paulo/SP.melhor descrito na matrícula nº 345.992 do 11° Cartório CRI de São Paulo/SP. Imóvel ocupado.Imóvel ocupado.Imóvel ocupado.Imóvel ocupado.
Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designadoVenda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designadoVenda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designadoVenda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado
oooo SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima)SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima)SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima)SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a, com lance mínimo igual ou superior a R$ 202.831,12R$ 202.831,12R$ 202.831,12R$ 202.831,12 (Duzentos e Dois Mil Oitocentos e Trinta e(Duzentos e Dois Mil Oitocentos e Trinta e(Duzentos e Dois Mil Oitocentos e Trinta e(Duzentos e Dois Mil Oitocentos e Trinta e
Um Reais e Doze Centavos –Um Reais e Doze Centavos –Um Reais e Doze Centavos –Um Reais e Doze Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97)))). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira....
Os interessados em participar do leilão de modo on-lineOs interessados em participar do leilão de modo on-lineOs interessados em participar do leilão de modo on-lineOs interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br,, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br,, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br,, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentaçãoencaminhar a documentaçãoencaminhar a documentaçãoencaminhar a documentação
necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilãonecessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilãonecessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilãonecessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão.... Forma de pagamento e demais condições de vendaForma de pagamento e demais condições de vendaForma de pagamento e demais condições de vendaForma de pagamento e demais condições de venda,,,, VEJA A INTEGRAVEJA A INTEGRAVEJA A INTEGRAVEJA A INTEGRA
DESTE EDITAL NO SITEDESTE EDITAL NO SITEDESTE EDITAL NO SITEDESTE EDITAL NO SITE:::: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066. (4356_16 Ml).www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066. (4356_16 Ml).www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066. (4356_16 Ml).www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066. (4356_16 Ml).
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