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BRAMORA ADMINISTRAÇÃO&CONSTRUÇÃO LTDA. 
- CNPJ/MF nº 18.636.943/0001-70 - NIRE 35.227.750.666 - 
Extrato da Ata Resumida de Redução de Capital - Deni-
se Yin Yin Shih e Yunn-Feng Shih, sócias representantes de 
100% do capital social da Bramora Administração&Cons-
trução Ltda., sociedade empresária limitada, com sede em 
São Paulo/SP, na Rua Alvarenga, 791, Sala 03, Butantã, 
São Paulo, SP, CEP: 05509-001, têm entre si justo e acor-
dado alterar o seu contrato social para preliminarmente: A- 
Reduzir o seu Capital Social no valor de R$1.267.264,00, 
de forma desproporcional entre os sócios, passando o 
Capital Social a ser de R$28.813,00; B- A restituição às só-
cias em decorrência das quotas canceladas da redução de 
capital será feita em moeda corrente nacional. São Paulo, 
02/11/2016. A presente ata é publicada na forma de extrato, 
conforme deliberado pelos sócios e na forma da lei. Assina-
turas: Yunn-Feng Shih, representada por Sr. Chen Lih Fong 
(procurador) e Denise Yin Yin Shih, representada por Sra. 
Chen Shih Yunn Feng (procuradora). E, por estarem assim 
justas e contratadas, as partes assinam o presente instru-
mento em três vias de igual forma e teor, juntamente com 
as duas testemunhas abaixo, a tudo presentes. São Paulo, 
02/11/2016. p.p. Yunn-Feng Shih; p.p. Denise Yin Yin Shih.

CCBB 13 Participações S.A.
(em fase de organização) - Ata de Assembleia Geral de Constituição

Em 24/02/16, às 14hs, à Rua Afonso Braz, nº 579, Conjunto 21, SP/SP, reuniram-se em assembleia os subscritores da totalidade das ações 
representativas do capital social da “CCBB 13 Participações S.A.”, consoante se verifica das assinaturas lançadas no Boletim de Subscrição. 
Assumiu a presidência dos trabalhos o subscritor Cristiano Carvalho de Oliveira, e, para secretário, o subscritor Bruno Santana Barros. 
Declarando instalada a assembleia, o Sr. Presidente enfatizou que a reunião tinha por finalidade a constituição de uma sociedade anônima 
destinada a participação em outras sociedades, podendo exercer ou não funções de gestão e administração dos negócios das empresas do 
grupo, denominada “CCBB 13 Participações S.A.”, tendo o seu capital social no montante de R$ 1.000,00, o qual está integralizado em 10%, 
tendo sido constatada a realização em dinheiro de R$ 100,00, depositados em conta vinculada no Banco do Brasil S/A., nos termos dos artigos 
80, IIl, e 81, da Lei 6.404/76, conforme Boletim de Subscrição. Na sequência, o Sr. Presidente entregou aos subscritores um exemplar da proposta 
do Estatuto Social, elaborado em conformidade com a Lei 6.404/76, a fim de ser discutido e votado, o qual foi aprovado por unanimidade, com 
a seguinte redação final: Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º: A Sociedade gira sob a razão social de “CCBB 
13 Participações S.A.” e tem sede e foro à Rua Afonso Braz, nº 579, Conjunto 21, CEP 04511-011, SP/SP. § Único: Essa razão social poderá 
ser mantida em caso de falecimento de qualquer dos acionistas fundadores. Artigo 2º: O prazo de duração da empresa é indeterminado. Artigo 
3º: A sociedade tem por objeto social a participação em outras sociedades, podendo exercer ou não funções de gestão e administração dos 
negócios das empresas do grupo. Capítulo II - Do Capital Social e das Ações - Artigo 4º: O Capital Social, a ser integralizado em moeda 
nacional, é de R$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com valor de emissão de R$ 1,00 cada. § 1º. 
A responsabilidade dos acionistas fica limitada ao valor total das ações subscritas ou adquiridas. § 2°. Nas deliberações da sociedade caberá a 
cada ação do capital social o direito a um voto, inclusive nas deliberações que vieram a implicar na alteração do Estatuto Social. § 3º. Poderão 
ser emitidas sem direito de preferência para os antigos acionistas, ações, debêntures ou partes beneficiárias conversíveis em ações e bônus 
de subscrição cuja colocação seja feita por uma das formas previstas no artigo 172 da Lei 6.404/76, desde que a eliminação do direito de pre-
ferência seja previamente aprovada em assembleia especial , por acionistas representando a maioria das ações ordinárias. Artigo 5°: As ações 
constitutivas do Capital Social serão emitidas com observância da legislação pertinente, e assinadas por dois diretores. Artigo 6°: É defeso ao 
acionista alienar suas ações sem, antes, oferecê-las, por escrito, aos demais que, em igualdade de preço e condições, terão preferência na sua 
aquisição, exercida no prazo máximo de 30 dias de sua notificação. Capítulo III - Da Administração da Sociedade Artigo 7º: A sociedade será 
administrada por uma Diretoria, composta por, no mínimo, 2 diretores, sendo um Diretor Presidente e os demais sem designação específica, 
cabendo a todos, em conjunto, à administração geral da Sociedade e a representação jurídica da sociedade, em juizo ou fora dele, ficando 
assim nomeados para Diretor Presidente - Cristiano Carvalho de Oliveira, RG nº 44.214.264 SSP/SP, CPF nº 342.435.678-67, e para Diretor 
sem designação específica - Bruno Santana Barros, RG nº 49.062.009-7 SSP/SP, CPF nº 400.136.328-33, ambos eleitos para um mandato de 
02 anos. Os Diretores acima eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem as atividades mercantis, bem como 
não estão condenados por crime algum cuja pena vede o exercício da administração da empresa, conforme o artigo 147, I, da Lei 6.404/76. § 
1º. Fica facultado aos Diretores, em conjunto, constituírem procuradores em nome da sociedade que poderão representar a empresa, nos limites 
constantes do mandato, firmando sempre em conjunto com um dos diretores. § 2º. É defeso a qualquer diretor usar a denominação social em 
negócios estranhos à sociedade, especialmente em atos de mera liberalidade em favor de terceiros. Capítulo IV - Da Assembléia Geral - Artigo 
8º: A Assembleia Geral será convocada e instalada de conformidade com as normas legais, devendo reunir-se, ordinariamente, dentro dos quatro 
primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem a sua convocação, 
com prazo de convocação mínimo de 30 dias, através de instrumento escrito ou meio eletrônico. Capitulo V - Do Conselho Fiscal. Artigo 9º: O 
Conselho Fiscal da Companhia, que não terá caráter permanente, somente será instalado quando por solicitação dos acionistas na forma da 
Lei, e será composto por 3 membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia geral em que for requerido 
o seu funcionamento. § 1º. Os membros do Conselho Fiscal, quando em exercício, terão direito a remuneração a ser fixada pela Assembleia 
Geral que os eleger. § 2°. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançadas no livro próprio. Capítulo VI - Do 
Exercício Social e das Demonstrações Financeiras. Artigo 10°: O exercício social coincidirá, sempre, com o ano civil, encerrando-se, portanto, 
em 31 de dezembro, quando, anualmente, serão levantados o balanço geral e as demais demonstrações financeiras do exercício, observadas 
as disposições do Capítulo XV da Lei 6.404/76. § Único: Poderá a sociedade, por deliberação da diretoria, levantar balanços intermediários e, 
com base nos resultados, convocar a assembleia geral para deliberar sobre a distribuição de dividendos, observadas as disposições legais e 
estatutárias. Capítulo VII - Do Resultado, Reservas e Dividendos. Artigo 11 º: Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer 
participação, os eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. Artigo 12º: Do Lucro Líquido do exercício, 5% serão 
destinados à constituição da reserva legal; 25% para pagamento de dividendos, e o restante, colocado à disposição da assembleia geral, para 
deliberação. Capítulo VIII - Da Liquidação da Sociedade - Artigo 13º: A sociedade dissolver-se-á, liquidar-se-á ou extinguir-se-á nos casos 
legais, ou por determinação da assembleia geral que, nessa hipótese, estabelecerá a forma de liquidação, nomeando o liquidante, fixando-lhe 
a remuneração. Artigo 14º: A assembleia geral, se assim solicitarem os acionistas, elegerá o Conselho Fiscal para o período de liquidação. Em 
razão disto, o Sr. Presidente proclamou a constituição definitiva da sociedade por ações denominada “CCBB 13 Participações S.A.”. Nada mais 
havendo a tratar, e não havendo qualquer outra manifestação dos presentes, o Sr. Presidente declarou encerrada a assembleia da qual se 
lavrou a presente Ata que, depois de lida e aprovada foi assinada por todos os subscritores presentes, que representam a totalidade do Capital 
Social subscrito, ficando um exemplar em poder da sociedade, e destinando-se o outro exemplar às finalidades legais. SP, 24/02/2016. Cristiano 
Carvalho de Oliveira-Presidente e Bruno Santana Barros-Secretário. Visto da Advogada: Juliana Costa Magalhães Zampronio-OAB/SP nº 
308.282. Jucesp sob o NIRE nº 3530049035-5 em 05/04/2016. Flávia Regina Britto-Secretária Geral em Exercício.

HOJE EU INICIO A MINHA COLUNA comentando as 
mudanças que a direção da Rede Record de Televisão quer 
fazer em ‘A Fazenda’. Entre os estudos da emissora de TV, 
para a nova edição do realities, está aberta a possibilidade de 
mudar de cenário. Alguns executivos da Record defendem que 
o programa ganhe uma nova sede, menor e mais barata .

NO PRÓXIMO ANO, A ATRAÇÃO DEVE CONTAR COM 

ORÇAMENTO MAIS BAIXO do que as outras edições. Outro 
ala da diretoria no entanto, considera que seria errado abrir mão 
do cenário já conhecido pelo público e defende que a produção 
se mantenha em Itu, cidade do Estado de São Paulo. Por outro 
lado os convites para os famosos já começaram.

SERÃO 16 PERSONALIDADES DO MUNDO DA TELE-

VISÃO, música, moda e esportes . Começara em março do ano 
que vem sob o comando de Roberto Justus. Na semana que 
vem a Record, vai começar a sondagem aos primeiros nomes 
de celebridades que topariam participar do confi namento do 
realitie ‘A Fazenda’.

DOIS NOMES JÁ ESTÃO CONFIRMADOS PARA ‘A 

FAZENDA’: Suzy Cortêz, miss Bumbum do ano passado, e o 
ex polegar o polêmico Rafael Ilha. Já  a atriz Antônia Fontenel-
le, quando procurada disse um sonoro não e reafi rmou: “Não 
participo desse tipo de programa”. 

COM A IDA DE CELSO PORTIOLLI PARA O LUGAR 

DO RAUL GIL, no ano que vem, o destino do programa ‘Do-
mingo Legal’ ainda é incerto. A solução, no entanto, está nas 
mãos de Sílvio Santos, que pediu estudos de custos para avaliar 
a possibilidade de substituir a atração por uma nova versão 
do programa “Fantasia’, game show que fez muito sucesso na 
emissora dando prêmios em dinheiro.

NO OITAVO CASAMENTO DO CANTOR FÁBIO JR, Cléo 
Pires, foi a ausência sentida . Porém ela fez questão de informar 
que se ausentou do casamento do pai, mas não foi problema 
de família. É que ela está se recuperando de uma virose. Em 
razão disso resolveu não pegar a ponte áerea, preferindo fi car 
descansando em casa. Aliás dizem que é sete, mas a coluna 
levantou um que durou apenas dois meses. Portanto é o oitavo 
casamento do cantor.

ADRIANE GALISTEU PROMETEU, EM REDE NACIO-

NAL, que se o Palmeiras fosse campeão ela faria um striptease. 
Como promessa é divida os fâns de todo o Brasil estão cobrando, 
depois que o time venceu o Brasileirão. Tem gente que não está 
dormindo á noite esperando pelo momento.

CORRE NOS BASTIDORES DO SBT, que Otávio Mesquita 
puxou o tapete do Raul Gil na emissora e ainda foi fazer fofoca 
do apresentador para Sílvio Santos. Segundo informações na 
boca da maquiagem o acontecido se deu no programa Pânico, 
onde Raul Gil, fez sérias acusações contra Mesquita. Otávio 
Mesquita nega e diz que o Raul quer justifi car sua saída  com 
acusações infundaveis.

FRASE FINAL: Nenhum Homem Pode Levar A Cabo Grandes 
Coisas Sem A Ação De Uma Vontade Livre.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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CONTRATAÇÃO COM FUNÇÃO FLEXÍVEL
Empresa pretende contatar funcionário no cargo de operador de 
loja, para atuar como operador de caixa e em eventuais momentos 
ajudar na limpeza e na reposição de mercadorias, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS ENQUADRADAS NO SIMPLES NACIONAL ESTÃO OBRI-
GADAS A RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE A 
MULTA DO FGTS, OU SEJA, 40% PARA O FUNCIONÁRIO E 10% COMO 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL?

Conforme Lei Complementar nº110/01 é devida a contribuição social em 
caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de dez por 
cento sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, durante a vigência do contrato 
de trabalho, inclusive para a empresa optante pelo Simples Nacional.

FUNCIONÁRIO AFASTADO COMO INVALIDEZ
Funcionário afastado por acidente de trabalho e agora a Previdência Social 
concedeu a aposentadoria por invalidez. Como proceder na folha e no 
recolhimento do FGTS? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATIVIDADES QUE UTILIZAM MOTOS
Empresa que trabalha com vigilância eletrônica, possui os funcionários 
fazendo a ronda de moto, deve pagar o adicional de periculosidade? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTAMENTO DA EMPREGADA DOMÉSTICA
Empregada doméstica apresentou atestado médico de 8 (oito) dias. Como 
deve ser o procedimento pela empregadora? O que a empregada domés-
tica deverá fazer? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMITIDO POR JUSTA CAUSA
Funcionário demitido por justa causa tem mais de 30 dias de aviso, 
como proceder com o cálculo  de 13º e as férias indenizadas? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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O Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01, torna público, para conhecimento dos interes-
sados, que os imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico serão vendidos
um a um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão Online em 12 de Dezembro de 2016 a partir
das 11h30 horas pelo site www.sold.com.br, sendo o Leiloeiro responsável: Henri Zylberstajn, com es-
critório na Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar – São Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 1014. O Leilão
será Online, através do portal www.sold.com.br regido pelas normas e disposições (incluindo condi-
ções de pagamento) consignadas no Edital, disponível no site indicado, que os interessados aceitam por
adesão sem qualquer restrição ou ressalva e pela legislação aplicável. Listagem de imóveis a serem
leiloados: LOTE 1. - DESCRIÇÃO: Apto. em Belo Horizonte/MG - Unidade Hoteleira nº. 802, situada à
Rua Professor Moraes, nº 600 - com área privativa principal de 26,62m², área de uso comum de
25,25m²; área total de 51,87m², e sua respectiva fração ideal do terreno, com limites e confrontações de
acordo com a planta. Imóvel devidamente matriculado no Cartório do 6º Ofício do Registro de Imóveis
de Belo Horizonte/MG sob o nº. 113.049. LANCE INICIAL: R$ 232.900,00; LOTE 2. - DESCRIÇÃO:
Casa no Bairro Itaim Mirim, Itú/SP - Prédio residencial, de padrão regular, que recebeu o nº 154 da Rua
Francisco Lázaro, contendo 69,93m² de área construída referente Av.08/67.783 em Terreno urbano sem
benfeitorias, situado com frente para a Rua Cinco, constituído pelo lote nº 15 da Quadra F, do loteamento
denominado “Jardim dos Ipês”, no bairro do Itaim ou Itaim Mirim ou ainda São Pedro, com área de
150,00m². Imóvel objeto da matrícula nº 67.783 do Cartório de Registro de Imóveis de Itú/SP. Obs.: ocu-
pado por terceiros. Desocupação e propositura de eventual Ação de Imissão na Posse por conta e risco
do arrematante nos termos do item 17.6 do Edital. LANCE INICIAL: R$ 101.150,00; LOTE 3. - DES-
CRIÇÃO: Casa 2 dorms, garagem no Jardim Goiás, Rio Verde/GO - Casa residencial, coberta de te-
lhas, forro laje, paredes de alvenaria, piso porcelanato, com 11 cômodos, sendo: garagem/varanda, sala,
copa, cozinha, 02 quartos, hall, 01 suíte, banheiro, área de serviços e despensa, com instalações com-
pletas, quintal murado; perfazendo a área total construída de 161,29m², sito à Rua Costa Gomes, Jardim
Goiás, Rio Verde/GO. Imóvel edificado sobre o terreno denominado Parte “A” dos lotes 13 e 14, da qua-
dra 30-A, com a área total de 247,50m², sendo: 08,25m de frente e fundos, por 30,00m nas laterais, divi-
dindo pela frente com a Rua Costa Gomes, fundos com o Córrego Barrinha, lateral direita com o lote 12
e lateral esquerda com a parte “B”, ou atuais confrontantes. Imóvel devidamente matriculado no Cartório
de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Rio Verde/GO, sob o nº. 64.015. Obs.: ocupado
por terceiros. Desocupação e propositura de eventual Ação de Imissão na Posse por conta e risco do
arrematante nos termos do item 17.6 do Edital. LANCE INICIAL: R$ 157.675,00; LOTE 4. -DESCRI-
ÇÃO: Apto. 1 vaga no Jaçanã, São Paulo/SP - Apartamento nº 15 tipo D, localizado no 1º andar da Torre
2 denominado Edifício Paineira, integrante do condomínio denominado Reserva Tropical Condominium
Club, situado na Avenida Jardim Japão, nº 1.635, esquina com a Rua Tanque Velho, no Bairro Jaçana,
22º Subdistrito, Tucuruvi, com a área real privativa de 52,827m²; a área real comum de divisão não pro-
porcional de 8,400m², que corresponde a 01 vaga para a guarda de 01 veículo de passeio de pequeno
porte, localizada no pavimento térreo, em local indeterminado e com auxílio de manobrista; a área real
comum de divisão proporcional de 44,907m², e a área real total de 106,134m², equivalente a uma fração
ideal de 0,38167% no terreno e nas partes de propriedade e uso comum do condomínio. Imóvel objeto da
Matrícula nº 231.514 do 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Cadastrado pelo CON-
TRIBUINTE n.º 067.182.0648-2 na Prefeitura. Obs.: ocupado por terceiros. Desocupação e propositura
de eventual Ação de Imissão na Posse por conta e risco do arrematante nos termos do item 17.6 do
Edital. LANCE INICIAL: R$ 169.150,00; LOTE 5. - DESCRIÇÃO: Apto. 1 vaga no Butantã em São
Paulo/SP - O APARTAMENTO Nº64, localizado no 6º andar do EDIFÍCIO “A” – RENATO, integrante do
“CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAN GEORGE”, situado à RUA DEOLINDA RODRIGUES, nº 171, na
Vila Antonio, 13º Subdistrito Butantã, com área privativa de 70,68M², a área comum de 28,158m², perfa-
zendo a área total de 98,838M², cabendo-lhe a fração ideal de 1,2767% do terreno e das coisas comuns
do condomínio, e trocando-lhe a quota de participação de 1,2767% nas despesas de condomínio. (Contri-
buinte 160.167.0001-1 em maior área). Conforme averbação Av. 04, consta que o imóvel da matricula n.º
100,932 está cadastrado atualmente pelo CONTRIBUINTE n.º 160.167.0107-5. Imóvel devidamente ma-
triculado sob o nº 100.932 do 18º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP e A VAGA
Nº 49 – descoberta, localizada na área externa do “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAN GEORGE”, si-
tuado à RUA DEOLINDA RODRIGUES, nº 171, na Vila Antonio, 13º Subdistrito Butantã, com área pri-
vativa de 10,00m², a área comum de 8,909m², perfazendo a área total de 18,909m² cabendo-lhe a fração
ideal de 0,0678% do terreno e das coisas comuns do condomínio e tocando-lhe a quota de participação
de 0,0678% nas despesas do condomínio. (Contribuinte 160.167.0001-1 em maior área). Conforme
averbação Av. 04, consta que o imóvel da matricula n.º 100.933 está cadastrado atualmente pelo CON-
TRIBUINTE n.º 160.167.0197-0. Imóvel devidamente matriculado sob o nº 100.933 do 18º Oficial de Re-
gistro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP. Obs.: ocupado por terceiros. Desocupação e
propositura de eventual Ação de Imissão na Posse por conta e risco do arrematante nos termos do item
17.6 do Edital. LANCE INICIAL: R$ 186.150,00; LOTE 6. - DESCRIÇÃO: Apto. 2 vagas em Águas
Claras, Brasília/DF - Apartamento 1008, Vagas de garagem vinculadas nº 946 e 947 Torre G – Lote 3350,
Avenida das Castanheiras, Águas Claras, Distrito Federal. Área real privativa de 86,47 m², área real co-
mum de divisão, não proporcional de 25,01 m², área real comum de divisão proporcional de 2,4832 m²,
totalizando 113,9637 m² e fração ideal do terreno de 0,00093101, conforme matricula Imóvel devidamen-
te matriculado sob o nº 260.686 do cartório do 3º Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Obs.:
ocupado por terceiros. Desocupação e propositura de eventual Ação de Imissão na Posse por conta e
risco do arrematante nos termos do item 17.6 do Edital. LANCE INICIAL: R$ 211.650,00.

 Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 1014, com escritório à Rua Tenente
Negrão, 140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo - SP, devidamente autorizado pelo Credor
Fiduciário BANCO CITIBANK S/A, inscrito no CNPJ sob n° 33.479.023/0001-80, com sede na Av
Paulista, 1111 – 2º andar na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento  Particular nº 41.6811,
firmado em 16 de abril de 2009 no qual figura(m) como Fiduciante(s) ALUIZIO DE OLIVEIRA
JUNIOR, brasileiro, gerente comercial, RG nº 15.898.335-SSP/SP, CPF nº 060.782.478-67 e sua mulher
ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA, brasileira, economista, RG nº 9.937.941-7 SSP/SP, CPF nº
011.645.768-60, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme Lei Civil em vigor,
residentes e domiciliados em São Paulo/SP na Rua Tania Maria, nº 109 – apto. 63, faz saber que, nos
termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar com
Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar:

Primeiro Leilão: dia 08 de Dezembro de 2016 às 14:00 horas
Segundo Leilão: dia 19 de Dezembro de 2016 às 11:00 horas

Leilão online através do site www.sold.com.br, em conformidade com as condições de venda
constantes do Edital exibido no referido site. Descrição do Imóvel: Apartamento nº 42, no 4º andar do
EDIFÍCIO TABAPUÃ, situado na Rua Antonio de Barros, nº 2.361, no 27º Subdistrito Tatuapé, com a área
útil de 122,28 m², área comum de 108,528 m², área total de 230,808 m², correspondendo-lhe uma
participação no terreno e nas coisas comuns do edifício de 0,022727, estando vinculado ao mesmo 2
vagas indeterminadas nos subsolos do edifício. Imóvel objeto da Matrícula nº 127.104 do 9º Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário.

Valor Mínimo de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão R$ 657.000,00 
Valor Mínimo de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 409.099,80

A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao
valor estipulado do imóvel será realizado o segundo leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão
será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos
prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais,
atualizados até a data do leilão. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas a
aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento)
sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura
Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários,
registrários etc. Caso haja arremate, a escritura de venda e compra será lavrada em até 90 dias da
data do leilão. O imóvel se encontra ocupado, e será vendido no estado em que se encontra, não
podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de
conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o
risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante
propositura da competente reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei n° 9.514/97.
Maiores informações através do site www.sold.com.br. As demais condições obedecerão ao que
regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n°
22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

 Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 1014, com escritório à Rua Tenente
Negrão, 140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo - SP, devidamente autorizado pelo Credor
Fiduciário BANCO CITIBANK S/A, inscrito no CNPJ sob n° 33.479.023/0001-80, com sede na Av
Paulista, 1111 – 2º andar na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento  Particular de Venda e
Compra de Imóvel, Financiamento Imobiliário (SFH) com garantia de Alienação Fiduciária nº 42.10139,
firmado em 23 de maio de 2014 no qual figura(m) como Fiduciante(s) PAULA PEREIRA LIMA
CAITANO, brasileira, solteira, coordenadora de compras, RG nº 33.920.231-SSP/SP, CPF nº
291.258418-31, que declara conviver em união estável sob o regime da separação de bens, conforme Lei
Civil em vigor, residente e domiciliada em São Paulo/SP na Rua Leandro Teixeira, nº 240 – apto. 102 –
Bloco 4, CEP: 05662-060, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de
1997 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação
fiduciária de bem imóvel, fará realizar:

Primeiro Leilão: dia 07 de Dezembro de 2016 às 12:30 horas
Segundo Leilão: dia 16 de Dezembro de 2016 às 13:30 horas

Leilão online através do site www.sold.com.br, em conformidade com as condições de venda
constantes do Edital exibido no referido site. Descrição do Imóvel: Apartamento nº 32 localizado no 3º
andar do Edifício Acqua di Fiori - Bloco “A”, integrante do empreendimento “Condomínio Clublife
Morumbi Acqua”, situado à Rua Doutor Laerte Setúbal, nº 655, e Rua Doutor José Carlos de Toledo
Piza, no Parque Bairro Morumbi, 29º Subdistrito - Santo Amaro, com a área privativa de 70,000 m² e a
área comum de 48,339 m², na qual já se acha incluída a área referente ao direito de uso de 01 (uma)
vaga indeterminada na garagem coletiva, localizada nos 2º e 1º subsolos, para a guarda de 01 (um)
veículo de passeio, perfazendo a área total de 118,339 m², correspondendo-lhe uma fração ideal de
0,3294% no terreno do condomínio. Referido empreendimento foi submetido ao regime do condomínio,
conforme o registro feito sob nº 9 na Matrícula nº 17.752, deste Serviço Registral. Cadastrado pela
Prefeitura de São Paulo sob n°. 170.073.0315-2. Imóvel objeto da Matrícula nº 399.198 do 11º Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário.

Valor Mínimo de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão R$ 413.000,00 
Valor Mínimo de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 288.396,40

A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao
valor estipulado do imóvel será realizado o segundo leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão
será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos
prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais,
atualizados até a data do leilão. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas a
aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre
o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública,
Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários etc.
Caso haja arremate, a escritura de venda e compra será lavrada em até 90 dias da data do leilão. O
imóvel se encontra ocupado, e será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante
alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. A desocupação do
imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as
custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração
na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei n° 9.514/97. Maiores informações através do site
www.sold.com.br. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de
outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que
regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80   NIRE 35300152239

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 12 DE SETEMBRO DE 2016
DATA, HORA E LOCAL: Em 12.9.2016, às 11h15, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme,  
em São Paulo (SP). PRESIDÊNCIA: Marcelo José Ferreira e Silva. QUORUM: Totalidade dos membros. 
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Eleita Diretora VANESSA LOPES REISNER,  
brasileira, casada, bacharel em Direito, RG-SSP/SP 11.566.368-X, CPF 146.940.908-95, domiciliada em  
São Paulo (SP), na Avenida Nações Unidas, 7.815, 8º andar, Torre 2, Pinheiros, CEP 05425-905, para o 
mandato anual em curso que vigorará até a posse dos eleitos na reunião do Conselho de Administração 
que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2017. 2. Registrado que a eleita: (i) apresentou os documentos  
comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da  
Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário 
Nacional (“CMN”); e (ii) será investida após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil  
(“BACEN”). 3. Em atendimento às normas do BACEN, atribuída a VANESSA LOPES REISNER a seguinte 
responsabilidade: Assuntos do SELIC - Circular BACEN 3.808/16. 4. Registrado, ainda, que não foram 
alterados os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidade. ENCERRAMENTO: Encerrados  
os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 12 de setembro 
de 2016. (aa) Marcelo José Ferreira e Silva - Presidente; Atilio Luiz Magila Albiero Junior, José Reinaldo  
Moreira Tosi, Marcos Antônio Vaz de Magalhães, Roberto Bellissimo Rodrigues e Rubens Fogli Netto -  
Conselheiros. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada pelo BACEN. JUCESP -  
Registro nº 487.283/16-8, em 10.11.2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CIDADE DO VINHO - COM. VAREJ. DE COMBUSTÍVEIS LTDA. torna público que recebeu
da CETESB a Licença de Operação nº 36009399, válida até 30/11/2.021, para Posto de
Abastecimento de Veículos, sito à Rua Bom Jesus de Pirapora, nº 1.700. Jardim Bonfiglioli.
Jundiaí/SP.
CAF BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Instalação N° 34003262 e requereu a Licença de Operação para Constru-
ção de Vagões de Passageiros, sito à Avenida Ytamaraká, Gleba A. Boa Vista. Horto-
lândia/SP.
CAF BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Operação nº 34007475, válida até 30/11/2.018, para Construção de Vagões
de Passageiros, sito à Avenida Ytamaraká, Gleba A. Boa Vista. Hortolândia/SP.
CAF BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Operação nº 34007476, válida até 30/11/2.018, para Construção de Vagões
de Passageiros, sito à Avenida Ytamaraká, Gleba A. Boa Vista. Hortolândia/SP.
CAF BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 34007474, válida até 30/11/2.018, para
Construção de Vagões de Passageiro, sito à Avenida Ytamaraká, Gleba A. Boa Vista.
Hortolândia/SP.
GOODWIN IND. E COM. DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO E BOMBAS SUBMERSAS LTDA.
torna público que recebeu da CETESB a Renovação de Licença de Operação nº
15008274, válida até 21/11/2.020, para Fabricação de Válvulas para fins Industriais,
n.e., sito à Rua das Margaridas, nº 70. Galpão 2. Terra Preta. Mairiporã/SP.

Gabbor Indústria e Comércio de Borrachas Ltda. Torna público que recebeu da CETESB,
a Renovação de Licença de Operação nº 15008294 com validade até 30/11/2019,
para a industrialização de chapas, laminas, lençóis ou placas de borracha natural ou
sintética, sito à Rua Antonio Mestriner, 112 - Bonsucesso - CEP 07175-550 - Guarulhos/SP.

TOPTYRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS - EIRELI - ME. Torna público que recebeu
da CETESB a Licença Prévia nº 30002368 e requereu a Licença de Instalação para
Serviço de Pneus (recondicionamento, recauchutagem, recapagem e  remoldagem)
sito á Rua Alzira Maruyama nº 284 - Vila Nova York - SP.


