
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1080847-07.2016.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Erasmo
Samuel Tozetto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROBERTA MUSUMECI BORGES, Brasileiro,
Solteira, Psicóloga, RG 84587854, CPF 125.528.638-50, Mocoembu, 340, Apt 75, Planalto Paulista, CEP
04070-060, São Paulo – SP, que INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SANTO INÁCIO, lhe ajuizou uma ação
Monitória, visando o recebimento da quantia de R$ 26.137,31 (agosto/2016), representado pelo contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não honrado ao aluno João Pedro, referente ao
ano letivo de 2014. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias
supra, pague o débito, ficando isento de custas processuais, acrescido de honorários advocatícios equivalentes
a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado
inicial em mandado executivo. No caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. 09 e 10/08

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  08/
08/18, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1D428 -  CONTRATO: 118164122762-9 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1816-3 GRANJA JULIETA

ENDERECO DO IMÓVEL:AVENIDA MARIA COELHO AGUIAR, Nº 2.022, E RUA
NOVA DO TUPAROQUERA, Nº 365, APARTAMENTO Nº 11, 1º ANDAR, EDIFICIO
SALERNO, COJUNTO RESIDENCIAL COSTA AMALFITANA, 29º SUBDISTRITO -
SANTO AMARO, SAO PAULO/SP. CABENDO-LHE O DIREITO A UMA VAGA
INDETERMINADA NA GARAGEM COLETIVA, LOCALIZADA OU NO SUBSOLO OU
NO ANDAR TERREO.

RONALDO RODOLPHO PATELLI, BRASILEIRO(A), REPRESENTANTE COMERCIAL,
CPF: 58626166834, CI: 6.269.325-SSP-SP CASADO(A) COM MARIA IZABEL GERALDO
PATELLI, BRASILEIRO(A), DO LAR, CPF: 88202704804, CI: 7.975.655SSP-SP.

BANCO BONSUCESSO S/A
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA  ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

08 - 09 - 10/08/2018

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0083231-23.2017.8.26.0100. O Dr. Fernando Henrique
de Oliveira Biolcati, MM. Juiz de Direito da 22ª Vara Cível Foro Central/SP, na forma da Lei, etc... FAZ SABER
à BASE ONE MODAS LTDA, CNPJ 013.503.558/0001-31 na pessoa do seu representante legal que o Banco
Bradesco S/A lhe ajuizou Ação de Conhecimento, julgada procedente, encontrando-se o processo na fase de
Cumprimento de Sentença. Estando a executada em lugar ignorado e incerto, foi deferida a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, para no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito no valor de
R$ 61.138,62, devidamente atualizado, sob pena do débito ser acrescido de multa de 10% e de honorários de
advogado de 10%. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo supra sem
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital por extrato publicado na forma da lei..
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31/07/2018. 09 e 10/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0701477-25.2012.8.26.0704/01 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de
Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROBERTO FREDERICO
EICHSTADT, CPF 295.540.698-80, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de
HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo, alegando em síntese: o autor ajuizou-lhes Ação de Conhecimento,
julgada procedente, encontrando-se o processo na fase de Cumprimento de Sentença. Encontrandose o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito no valor de R$ 57.305,42 (31/10/2014), devidamente
atualizado, sob pena do débito ser acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado de 10%. Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo supra sem o pagamento, inicia-se
o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de junho de 2018. 09 e 10/08
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008187-80.2015.8.26.0704
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de
São Paulo, Dr(a). Paulo Baccarat Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROBERTO
MARRACINI, CPF 052.873.478-47, que o Banco Bradesco S/A, ajuizou uma Ação de
Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 16.445,39 (02/03/2016), referente
ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário de nº 3.914.589. Estando o executado em
local ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, a fluir após os
20 dias supra, pague o “quantum” reclamado, acrescido de juros e correção monetária,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado,
anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida
pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, para oferecer embargos,
facultando ao executado nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando
o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento
do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao
mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC).
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de junho de 2018. B 09 e 10/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010397-58.2015.8.26.0008
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de
São Paulo, Dr(a). Mariana Dalla Bernardina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUCIANA
MARQUES, brasileira, solteira, comerciante, RG 10.824.542-5, CPF 069.940.629-37,
que lhe foi proposta uma ação de Imissão Na Posse cumulada com indenização por perdas
e danos com pedido de tutela antecipada por parte de Ana Maria Novaes dos Santos,
alegando a autora ser legítima proprietária do imóvel ocupado pela ré, que foi adquirido
do Itaú Unibanco S/A., situado na Rua Tuiuti, 606, apto. 173, Bloco 02, Edifício Ypê e uma
vaga média nº 413 ambos do Condomínio Quality House Tatuapé, conforme Escritura
Pública de Compra e Venda Lavrada no 6º Tabelião de Notas datada de 13 de março de
2015, livro 3552, página 215, registrada no 9º Registro de Imóveis de São Paulo-SP,
matrícula 204.215. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de julho de 2018.  B 09 e 10/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018007-43.2016.8.26.0008
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de
São Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira França, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) UNIBEL
INTERMEDIACAO EM NEGOCIOS DE COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ 15.346.270/
0001-26. Na pessoa de seu representante legal, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou
uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 105.424,54 (12.12.2016), acrescidos
de juros e correção monetária, referente ao saldo devedor da Proposta de Abertura de
Conta vinculado a operação nº 0718130017020000173, bem como ao pagamento de custas,
honorários e demais cominações. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra
devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art.
701 do NCPC), que à tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se
de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos, sendo
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 26 de julho de 2018. B 09 e 10/08

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Rodrigo Galvão Medina, na forma da Lei, etc. 9ª Vara Cível - Foro Central Cível.
9º Ofício. Intimação - Prazo 20 dias - Processo principal: 0150411-32.2012.8.26.0100 -
Cumprimento de sentença (0071441- 42.2017.8.26.0100). O Dr. Rodrigo Galvão Medina,
Juiz de Direito da 9ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Glad Computadores
Importação e Exportação, CNPJ 09.647.669/0001-44, na pessoa de seu representante
legal, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Hm Way Comercio Exterior
Ltda, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 14.457,97 (10/2017),
corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais
cominações. Estando a ré em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15
dias, após fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento voluntário do débito, sob pena
de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art.
523, §§ 1º e 3º do Código de Processo Civil). Transcorrido o prazo sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independente de penhora ou
nova intimação, ofereça sua impugnação, nos próprios autos (art. 525 do Código de
Processo Civil). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo, 26.02.2018.          B 09 e 10/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0038849-81.2013.8.26.0100 - 644/13. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia
Fraga Benitez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espolios de Affonso de Oliveira
Santos, Julieta de Oliveira Santos, Fabio de Oliveira Azevedo, Francisco Galloti Filho,
Jesuino Barbosa, Gilberto, Wilson Martins dos Anjos, Noelma Oliveira dos Anjos, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/
ou sucessores, que Adriano José Pires Dos Santos e Gislaine Aparecida dias Monteiro
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado
na Rua Álvares Fagundes, 639, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei.          B 09 e 10/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0034222-98.2011.8.26.0554 - nº de ordem:
1398/11 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a).
Bianca Ruffolo Chojniak, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PRAXEDES LEANDRO DE ALMEIDA (RG n.
892.347), E S/M ASSUMPTA RODRIGUES LEANDRO (qualificação ignorada); EVARISTO CASTRO
LEITE FILHO (RG n. 1.590.657), E S/M ODETE ALMEIDA LEITE (qualificação ignorada); JOSÉ DE CAMPOS
SILVEIRA (qualificação ignorada) E S/M ADELINA PEGORIN DE CAMPOS SILVEIRA interessados, bem
como seus cônjuges, espólios e/ou sucessores, que RAIMUNDA IZADENA GONÇALVES DE AMORIM
E OUTROS, ajuizaram uma AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, PELO PROCEDIMENTO
COMUM, objetivando que seja a presente ação (qualificação ignorada), réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais julgada totalmente procedente, valendo a sentença como título para transcrição, do
imóvel situado na Rua Acrópole, nº 370, Santo André/SP, matricula nº 34.214 do 1º CRI DE SANTO ANDRÉ/
SP. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos requeridos para que, no prazo de 15
(quinze) dias, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias supra, apresentem respostas. Não sendo contestada a
ação, os requeridos serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 09 e 10/08

CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Proc. Nº 0058714-93.2013.8.26.0002 O Dr. Caio Moscariello Rodrigues,
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro. Faz Saber a ARMANDO DONIZETE
NOGUEIRA (CPF 058.911.958-36) que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 47.742,52 (agosto/2013), representado pela nota fiscal de serviço
n° 00441677, da qual restou um saldo remanescente no valor de R$ 19.800,00, nãoquitado, decorrente do
termo de responsabilidade e assunção de divida, firmado entre as partes, referente aos serviços médicos
hospitalares prestados. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em
15 dias, a flui r após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. 09 e 10/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS – PROCESSO Nº. 1128730-47.2016.8.26.0100. O Doutor
Daniel Carnio Costa, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central,
da Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. Faz Saber a FDM NETWORK
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 08.821.392/0001-61), na pessoa de seu representante legal, que
POLICOM SP COMERCIAL LTDA, lhe ajuizou um PEDIDO DE FALÊNCIA por ser credora da quantia de
R$ 922.041,90, atualizada até janeiro/2017 conf. fls. 61/66 dos autos, representada por título executivo judicial
constituído nos autos da Ação Monitória, ora em sede de Cumprimento da Sentença, em trâmite perante o MM.
Juízo da 26ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP sob o nº. 0224686-83.2011.8.26.0100.
Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que, em 10 dias, a fluir após os 20 dias
supra, apresente contestação ou deposite o valor total do crédito, devidamente atualizado (art. 98, § único, da Lei
11.101/05), sob pena de Decretação de Falência. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.  09 e 10/08

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0012853-93.2018.8.26.0007. A Dra. Sueli Juarez Alonso,
MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional VII - Itaquera/SP, na forma da Lei, etc... FAZ SABER
à FERNANDA BORGES SALVADOR, CPF 285.826.148-29 que o Condomínio Residencial Guaianazes lhe
ajuizou Ação de Conhecimento, julgada procedente, encontrando-se o processo na fase de Cumprimento de
Sentença. Estando a executada em lugar ignorado e incerto, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para no
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito no valor de R$ 2.344,13,
devidamente atualizado, sob pena do débito ser acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado de
10%. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo supra sem o pagamento,
inicia- se o prazo de 15 dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital por extrato publicado na forma da lei.
NADA MAIS. São Paulo, 01/08/2018. 09 e 10/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002280-96.2004.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Rede Táxi
Associação de Taxistas Autônomos, CNPJ 02.333.608/0001-63, na pessoa de seu
representante legal, que Auto Posto Aero Marte Ltda, ajuizou uma ação Execução de
Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 169.142,34 (nov/2010), referente ao débito do
Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Estando a executada em local ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague
o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado
o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o
prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecer embargos, facultando a
executada nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito
de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo
em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Será
o presente, afixado e publicado na forma da lei.          B 10 e 11/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010277-30.2015.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HIROE OBA,
Japonês, Casada, Comerciante, RG W606959-A, CPF 874.578.498-15, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum por parte de Banco Santander (Brasil) S/A, objetivando
condenar o réu ao pagamento R$ 111.153,93 (18.06.2015), bem como a custas, honorários
e demais cominações, referente ao saldo devedor do Contrato Eletrônico denominado
Crédito Sob Controle I – Com Proteção nº 320000031210 (Operação nº
4337000031210322254). Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO
por EDITAL, par aos atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerado revel, ocasião que será
nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, por extrato,
afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,11 de julho
de 2018.     B 10 e 11/08

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009762-
34.2016.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV -
Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Baccarat Filho, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) MI HYUI RHEE, RG Y-253.946-G, CPF 221.523.308-70, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condominio Edificio Falstaff
House Apartments, para cobrança de R$ 63.659,46 (julho/2017). Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em
3 dias, após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito, atualizado, ou, em 15
dias, embargue ou reconheça o crédito do exeqüente, comprovando o depósito de 30% do
valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento
restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas. Fica também INTIMADA da
penhora efetuada sobre o apartamento nº 71, duplex, localizado nos 7º e 8º andares do
Edifício Falstaff House Apartaments, situado à Rua Dr. Oscar Monteiro de Barros, nº 333,
13º Subdistrito Butantã, matrícula nº 107.047 do 18º CRI/SP. Será nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 04 de julho de 2018.          B 10 e 11/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0051949- 
06.2013.8.26.0100 - 942/13.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) jose carlos de queiroz, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Mauricio Vieira e Célia 
Ferreira Faco Vieira ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua 
Alexandre Danel, 18, Vl. Pita, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                            [09,10] 

CORCAM TECNOLOGIA S.A. - CNPJ 13.048.957/0001-50 - NIRE: 35300413890
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no 
dia 20.09.2018, às 10:00 horas, na sede social, Rua dos Pinheiros, nº 610, 2º andar, Conjunto 22, São Paulo/SP, a fi m de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: AGO: (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2017; (b) Eleição dos membros do Conse-
lho de Administração da Companhia. AGE: (a) Alteração da Denominação Social para QUORETECH S.A., com a conse-
quente alteração do artigo 1º do Estatuto Social; (b) Alteração do Objeto Social de forma a incluir as seguintes ativida-
des: i) Serviços de diagnóstico por registro gráfi co - ECG, EEG e outros exames análogos; ii) Reparação e manutenção 
de equipamentos de comunicação; iii) Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospe-
dagem na internet; iv) Comércio varejista de outros produtos não especifi cados anteriormente, com a consequente 
alteração do artigo 2º do Estatuto Social.(c) Consolidação do Estatuto Social. São Paulo, 09.08.2018. 

Marcio Yudi Kakumoto - Presidente do Conselho de Administração

Gransec Securitizadora S.A. – CNPJ/MF em constituição
Ata da Assembleia Geral de Constituição

Data, hora e local: 25/05/2018,14h00, na sede social da Companhia. Presença de Acionistas: 100% do Capital Social 
votante. Mesa: Presidente: Guilherme Vilela Gherpelli. Secretário: Reginaldo Dias Pereira. Publicações: Os acionistas foram 
convocados por Carta Convite em 04/05/18, dispensada da convocação por Edital, § 4º, artigo 124, Lei 6.404/76, sendo 
recolhida assinatura de todos no livro de presença. Ordem do Dia e Deliberações: O Sr. Presidente declarou instalada 
a Assembleia de Constituição da sociedade Gransec Securitizadora S.A., e, por unanimidade de voto foi deliberado: 1) 
Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou a mim que procedesse a leitura da minuta do Estatuto Social para os 
presentes. Terminada a leitura, o Sr. Presidente da Mesa submeteu-a à discussão e votação, o que resultou em sua aprovação 
unânime pelos presentes, passando o Estatuto Social da Gransec Securitizadora S.A., a ter a redação estabelecida ao final 
das deliberações desta Ata. 2) Foi aprovada a subscrição do Capital Social da Companhia, nos seguintes termos: Boletim de 
Subscrição I. Guilherme Vilela Gherpelli, CPF nº 223.892.648-83, RGnº 34.214.600-2 SSP/SP; Reginaldo Dias Pereira, 
CPF nº 305.563.958-83, RG nº 34.495.037-2 SSP/SP; 3) Ações subscritas: 10.000,00 ações ordinárias nominativas com 
direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Percentual de integralização das Ações: 10%; Distribuição por 
subscritor: Guilherme Vilela Gherpelli. – 50% de ações; Reginaldo Dias Pereira – 50% de ações. 4) Os acionistas apro-
varam a eleição dos Srs. (a) Guilherme Vilela Gherpelli – como Diretor Presidente, Reginaldo Dias Pereira – como Diretor 
de Relações com Investidores da Companhia, todos com mandato de até 03 anos. 4 (i.1) aprovar a remuneração global 
anual de até R$ 20.000,00 para os membros da Diretoria, cuja distribuição será deliberada nos termos do Estatuto Social 
da Companhia; 4 (i.2) os membros da Diretoria ora eleitos aceitaram os cargos para os quais foram nomeados, afirmando 
expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial ou sofreram condenações quem impeçam 
de exercer a administração de sociedades. 5) Os acionistas decidiram que as publicações dos atos da Companhia, nos 
moldes do disposto no art. 289 da Lei nº 6.404/76, serão realizadas no “DOE-SP” e no periódico “O Dia”. 6) Aprovação 
do endereço da sede social da Companhia na Rua São Sebastião, nº 820, São Paulo/SP. 7) Descrição da integralização 
do capital social. Foi declarado que o capital social de R$ 10.000,00, encontra-se integralmente subscrito, integralizado 
neste ato o valor de R$ 1.000,00, e a integralizar em 12 meses em moeda corrente nacional, o valor remanescente. 
Encerramento: Deliberados todos os itens contidos na Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da 
Mesa, após observadas as formalidades legais, e não havendo oposição de nenhum dos subscritores, declarou constituída 
a companhia, deu por encerrados os trabalhos, pedindo-me que lavrasse a presente ata, a qual vai ao final assinada por 
mim, Reginaldo Dias Pereira, Presidente da Mesa, Guilherme Vilela Gherpelli, pelos acionistas fundadores e membros da 
Diretoria, antes, porém, transcreve-se o Estatuto Social aprovado no item 1. JUCESP – Registrado sob o NIRE 3530051927-2 
em 30/07/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

O Juízo da 8ª Vara Cível - Foro Central da Comarca de São Paulo - SP, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a MULEKE GAMES LTDA
ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.875.408/0001-96 e ALEKSANDRO DOS SANTOS SILVA,
brasileiro, portador do CPF n° 286.254.018-80, em local incerto e não sabido, pelo presente ficam intimados a efetuar o pagamento
da quantia de R$ 76.427,02, conforme cálculo nos autos do cumprimento de sentença nº 0039657-47.2017.8.26.0100, no prazo
de 15 dias. O não pagamento ensejará a aplicação de multa e honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, § 1º do Código
de Processo Civil. NADA MAIS. Dado e passado nesta Capital, aos dois dias do mês de maio de 2018.             10 e 11 / 08 / 2018

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 26 de julho de 2018, às 12h00, na sede da Companhia de Participações em Con-
cessões (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 
04551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 
6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital so-
cial, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. 
CONVOCAÇÃO: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totali-
dade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidên-
cia dos trabalhos o Sr. Arthur Piotto Filho e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário. 5. ORDEM DO DIA: Deli-
berar sobre: (i) o aumento de capital social de sua controlada Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. 
(“MSVIA”); e (ii) a revisão de determinadas condições comerciais relacionadas à aquisição de participação adicio-
nal indireta pela Companhia na Aeris Holding Costa Rica S.A. (“AERIS”), conforme aprovada em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 30/05/2018 às 14h00. 6. DELIBERAÇÕES: As Acionistas da Companhia, por unani-
midade de votos, após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma 
de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Aprovar o aumento do capital social de sua con-
trolada direta MSVIA, no valor de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), com a emissão de 8.000.000 (oito mi-
lhões) de novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, a serem totalmente subscritas e integra-
lizadas até 30/07/18 pela Companhia, única acionista da MSVIA, passando o capital social da MSVIA a ser de 
R$848.000.000,00 (oitocentos e quarenta e oito milhões de reais) totalmente subscrito e parcialmente integrali-
zado, dividido em 848.000.000 (oitocentas e quarenta e oito milhões) de ações ordinárias todas nominativas e sem 
valor nominal; e 6.3. A revisão de determinadas condições comerciais relacionadas à aquisição de participação 
adicional indireta pela Companhia na AERIS, conforme aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
30/05/2018 às 14h00, tudo conforme termos e condições aprovados nesta assembleia. 7. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada con-
forme, é assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 26 de julho de 2018. Assinaturas: Arthur Piotto Filho, Pre-
sidente da Mesa e Paulo Yukio Fukuzaki, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo Sr. Antonio Linhares da 
Cunha; e (2) CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, pelo Sr. Paulo Yukio Fu-
kuzaki. Certifi co que a presente é cópia fi el do original, lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais 
nº. 06, às folhas 38 e 39. Arthur Piotto Filho - Presidente da Mesa, Paulo Yukio Fukuzaki - Secretário. JUCESP nº 
368.675/18-0 em 02.08.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Berg-Steel S.A. - Fábrica Brasileira de Ferramentas
CNPJ/MF nº 44.209.294/0001-31 NIRE nº 353.000.27132

Extrato da Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária
Aos 30/06/2018, às 9 h, na sede social em Araras-SP. Convocação: DOESP e O Dia SP em 05, 08 
e 09/05/2018. Presença: Mais de 2/3. Mesa: Presidente - José A bilio Baggio; Secretário - Sylvio 
Roberto Baggio. Deliberações Unânimes - Em AGO: a) 
do exercício encerrado em 31/12/2017, publicadas no DOESP e O Dia SP em 15/03/2018; b) Aprovada 
distribuição de dividendos por conta dos lucros apurados em exercícios anteriores, e uma participação 
global aos administradores da Cia. de 3% do lucro líquido do exercício de 2017 ; c) Esclareceu-se que 
tanto o Conselho de Administração como a Diretoria estão com mandato em vigor, nada havendo a de-
liberar , e deixou de instalar o Conselho Fiscal. Decisão Unânime. Em AGE: Nada foi deliberado. Nada 
mais. JUCESP nº 346.254/18 -8 em 23/07/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves  - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009726-55.2011.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Teresa Cristina Castrucci Tambasco
Antunes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SILVIA MARIA DO ESPÍRITO SANTO, Brasileiro, RG 17.543.788, CPF
152.213.138-80, Rua Antonio Vera Cruz, 554, Casa Verde Alta, CEP 02555-010, São Paulo - SP, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Sumário por parte de Repsol Gás Brasil S/A, alegando em síntese: lhe ajuizou ação de
Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 7.569,49 (julho de 2011), referente a multa contratual,
despesas de mobilização e notificação extrajudicial e honorários advocatícios, decorrente da rescisão do Contrato de
Fornecimento de GLP. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a
fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo
contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial, nos moldes do artigo
257, IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 05 de março de 2018.                                                                       10 e 11 / 08 / 2018

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010259-09.2018.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) WILLIANS PEDRO DA SILVA, Brasileiro, CPF 223.363.918-99, ULISSES URIEL FERREIRA, Brasileiro, CPF 213.446.468-
24 e R CLIPPER COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME, CNPJ 09.483.596/0001-00, que por este Juízo, tramita
de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Itaú Unibanco S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 53.728,11 (fls 3), devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS.                                                                                                                                                10 e 11 / 08 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0063953-36.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tom Alexandre Brandão, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a Victor Khabbaz Valle Machado (CPF. 316.641.118-67), que a ação de Cobrança, de Procedimento
Comum, ajuizada por Itaú Unibanco S/A, foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$
132.754,17 (setembro de 2017). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para
que em 15 dias úteis, a fluir dos 20 dias supra, pague a quantia devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil).
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, sob pena de prosseguimento da ação.
Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                            10 e 11 / 08 / 2018

Edital de citação - prazo de 01 (um) mês. Processo nº 0101684-60.2008.8.26.0010 (c. 246/08). O Dr. Carlos Antonio da
Costa, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga/SP, Faz Saber a SILVIA HELENA BRANCO, CPF
064.409.008-88, DANILO DOS SANTOS JÚNIOR, CPF 060.451.098-56, e MAURÍCIO PEDRASSI, CPF 147.849.948-66,
que Vicente Joaquim lhes ajuizou ação de Regresso, de Procedimento Comum, objetivando que a ação seja julgada
procedente, para condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 46.397,32 (março de 2008), decorrente do
pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias, oriundas de reclamações trabalhistas movidas em face da empresa
Restaurante e Pizzaria Pebran Ltda., em que o autor teve sociedade com os réus. Estando os requeridos em lugar ignorado,
foi deferida a citação por edital (NCPC, artigo 257, inciso III), com as advertências e formalidades legais (NCPC, artigo 344),
para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, ofereçam contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos
alegados. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador
especial.                                                                                                                                              10 e 11 / 08 / 2018

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1008297-64.2014.8.26.0009. O Dr. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, Juiz de
Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Dioiz Messias Comércio de Móveis e Utensílios Eireli - ME (CNPJ.
09.621.787/0001-83) e Dioiz Messias Silva Vieira (CPF. 268.270.578-28), que Banco Itaú Unibanco S/A lhes ajuizou ação Monitória,
para cobrança da quantia de R$ 1.452.028,26 (fevereiro de 2018), decorrente da Proposta de Abertura de Conta Corrente - Pessoa
Júridica. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra,
paguem o débito (ficando isentos de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito
(artigo 701 do NCPC), ou ofereçam embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os
prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do
NCPC. Será o presente, afixado e publicado. SP, 13/07/2018.                                                                                10 e 11 / 08 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009775-08.2017.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira França, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
ADRIANA MUNIZ FERREIRA, Brasileiro, RG 47.683.510, CPF 320.760.068-93, que Condomínio Vision Anália Franco lhe ajuizou
ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 11.676,82 (julho de 2017), representada pelas despesas condominiais da unidade
152 do condomínio ora autor. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias
supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou
reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por
cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de julho de 2018.                                                    10 e 11 / 08 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1014732-69.2014.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Kabellus Comércio Eletrônico, Importação e Exportação de Cosméticos Ltda (CNPJ. 16.798.899/
0001-70), que a ação de Despejo por Falta de Pagamento, ajuizada por Xavier Negócios Imobiliários Ltda, foi julgada
procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 85.952,30 (março de 2015). Estando a requerida em
lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 30 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. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de maio de 2018.                                           10 e 11 / 08 / 2018

Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1059683-83.2016.8.26.0100. O Dr. Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros, Juiz de
Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Ibrahim Khallil Haddad (CPF. 012.594.879-46), que Banco
Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 40.917,19 (maio de 2018),
referente ao Contrato de Abertura de Crédito Flex Bradesco - Empréstimo Pessoal n° 4003461. Estando o requerido em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado. SP, 05/07/2018.                            10 e 11 / 08 / 2018

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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Moraes pede vista em sessão sobre
legalidade de sacrifício de animais

Página 6 Nacional

Jornal O DIA SP
São Paulo, sexta-feira, 10 de agosto de 2018

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) começou a jul-
gar  na quinta-feira (9) a
constitucionalidade do sacri-
fício de animais na realiza-
ção de cultos de religiões de
matrizes africanas. A decisão
que será tomada pela Corte
poderá garantir a todas as
religiões que adotam práticas
de sacrifício de animais o li-
vre exercício dos rituais.

Na sessão da  tarde  da
quinta-feira, somente o re-
lator, ministro Marco Auré-

lio, e Edson Fachin proferi-
ram seus votos pela consti-
tucional idade da  prá t ica .
Após os votos, Alexandre de
Moraes pediu vista do pro-
cesso. Não há data definida
para a retomada do julgamen-
to.

O caso chegou ao Supre-
mo por meio de um recurso
do Ministério Público do Rio
Grande do Sul contra uma
decisão do judiciário local
que definiu que o sacrifício
dos animais não viola do Có-

digo Estadual de Proteção
aos animais.

A norma definiu que os
rituais de sacrifício nas reli-
giões africanas não são in-
constitucionais, “desde que
sem excessos ou cruelda-
de”.

Ao votar sobre a questão,
o relator do caso, ministro
Marco Aurélio,  disse que
Constituição protege a liber-
dade religiosa e os rituais de
culto. Para o ministro, o sa-
crifício de animais deve va-

ler para todas as religiões,
não somente para as de ori-
gem africana,  mas com a
proibição de maus-tratos.

“A laicidade do Estado
não permite menosprezo ou
a supressão de rituais religi-
osos, especialmente no to-
cante a religiões minoritári-
as ou revestidas de profun-
do sentido histórico social,
como ocorre com as de ma-
triz africana”, afirmou.

Durante o julgamento, a
representante da Federação

Afro-Umbandis ta  do Rio
Grande do Sul, Tatiane Nu-
nes, defendeu a liberdade de
culto e disse que as religi-
ões de matriz africana são
alvo de preconceitos, que
abrem caminho para a into-
lerância religiosa.

“O Rio Grande do Sul é
o estado que tem mais ter-
reiros do que o estado da
Bahia. O que a gente está a
tratar aqui é de preconceito
e de intolerância”, argumen-
tou.

O advogado Francisco
Carlos, representante do Fó-
rum Nacional de Proteção de
Defesa Animal, sustentou que
nenhum dogma pode se legi-
timar pela crueldade. Ele ci-
tou várias situações em que
ativistas atuaram para evitar
doações de gatos para evitar
maus-tratos em rituais religi-
osos. “Nós, ativistas dos di-
reitos dos animais, vemos as
maiores atrocidades cometi-
das contra os animais”, dis-
se. (Agencia Brasil)
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PHD Construções Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ: 57.214.363/0001-47
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

Balanços Patrimoniais
ATIVO 2017 2016
Ativo circulante 6.675.290,03 10.290.471,66
Disponível 460.335,35 647.390,10
Contas a receber 135.806,00 215.457,66
Recursos em poder de parceiro 148.801,46 107.355,60
Adiantamento para 
 participação em empreendimento - 2.604.512,50
Outros créditos 6.661,27 323.869,23
Imóveis destinados a venda 5.909.760,69 6.378.688,64
Despesas do exercício seguinte 13.925,26 13.197,93
Ativo não circulante 31.540.829,78 21.486.676,88
Investimentos 21.870.217,70 14.538.452,95
Imobilizado 1.094.673,19 1.044.469,30
Depreciação acumulada (614.299,09) (613.654,85)
Intangível 4.838,00 4.838,00
Propriedade para investimento 9.185.399,98 6.512.571,48
Total do ativo 38.216.119,81 31.777.148,54
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017 2016
Passivo circulante 7.474.280,31 2.781.182,42
Fornecedores 135.355,40 140.546,07
Obrigações fi scais 10.948,93 13.350,36
Obrigações trabalhistas 2.248,80 5.932,05
Débitos de partes relacionadas 1.444.713,94 444.713,94
Empréstimos e fi nanciamentos 4.623.608,58 614.292,35
Outros débitos 88.757,75 50.585,63
Antecipação de lucros 1.168.646,91 1.511.762,02
Passivo não circulante 19.551.995,66 22.026.747,61
Empréstimos e fi nanciamentos - 1.172.979,12
Outros débitos 138.283,90 200.056,73
Distribuição de lucros a pagar 19.413.711,76 20.653.711,76
Patrimônio líquido 11.189.843,84 6.969.218,51
Capital social 7.925.568,00 7.925.568,00
Lucros ou prejuízos acumulados 3.264.275,84 (956.349,49)
Total do passivo 
 e do patrimônio líquido 38.216.119,81 31.777.148,54

Demonstrações do Resultado 2017 2016
Receita bruta 529.058,67 234.037,98
Receita de imóveis vendidos 39.754,24 24.903,56
Receita de aluguéis 489.304,43 209.134,42
Tributos sobre faturamento (19.310,64) (8.542,37)
COFINS sobre faturamento (15.871,78) (7.021,14)
PIS sobre faturamento (3.438,86) (1.521,23)
Receita líquida 509.748,03 225.495,61
Custos das vendas (2.534,78) (1.602,88)
Custos dos imóveis vendidos (2.534,78) (1.602,88)
Lucro bruto 507.213,25 223.892,73
Despesas/receitas 3.231.153,85 (856.322,12)
Despesas com pessoal (100.783,66) (67.500,45)

Demonstrações do Resultado Abrangente 2017 2016
Lucro (prejuízo) do exercício 3.706.630,08 (643.100,58)
Total do resultado abrangente do exercício 3.706.630,08 (643.100,58)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 2017 2016
(Lucro) Prejuízo do exercício 3.706.630,08 (643.100,58)
Itens que não afetam o caixa operacional
Depreciação e amortização 128.144,24 109.657,44
Baixas do ativo imobilizado - 93.999,48
 128.144,24 203.656,92
Aumento e diminuição 
 das contas de ativo e passivo
Contas a receber 79.651,66 (9.243,92)
Outros créditos 2.879.547,27 (816.075,37)
Imóveis destinados a venda 468.927,95 3.740.963,30
Fornecedores (5.190,67) (222.127,24)
Obrigações fi scais e trabalhistas (6.084,68) 7.740,37
Empréstimos e fi nanciamentos 2.836.337,11 930.531,25
Outros Passivos (23.600,71) 61.432,43
Caixa líquido das 
 atividades operacionais 6.229.587,93 3.693.220,82
Atividades de investimento
Investimentos (7.331.764,75) 2.515.941,33

Demonstrações das Mutações  Adiantamento para futuro Lucros/
 do Patrimônio Líquido Capital social aumento de capital prejuízos acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 5.368.618,00 1.826.950,00 - 7.195.568,00
Ajuste de exercícios anteriores - - (313.248,91) (313.248,91)
Aumento de capital 2.556.950,00 (1.826.950,00) - 730.000,00
Prejuízo do exercício - - (643.100,58) (643.100,58)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 7.925.568,00 - (956.349,49) 6.969.218,51
Ajuste de exercícios anteriores - - 513.995,25 513.995,25
Lucro do exercício - - 3.706.630,08 3.706.630,08
Saldos em 31 de dezembro de 2017 7.925.568,00 - 3.264.275,84 11.189.843,84

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 2017 2016
Aquisições de bens do imobilizado (177.703,89) (112.199,00)
Propriedades para Investimento (2.672.828,50) (5.441.110,23)
Caixa líquido das atividades 
 de investimentos (10.182.297,14) (3.037.367,90)
Atividades de 
 fi nanciamento com acionistas
Aumento de capital com recursos - 730.000,00
Ajustes de exercícios anteriores 513.995,25 (313.248,91)
Lucros pagos (1.240.000,00) (828.400,00)
Adiantamento para futuro aumento de capital - -
Contas a pagar para partes relacionadas 656.884,89 74.781,10
Caixa líquido das atividades 
 de fi nanciamento com acionistas (69.119,86) (336.867,81)
(Redução)/aumento líquido de caixa (187.054,75) (120.458,55)
Caixa no início do período/exercício 647.390,10 767.848,65
Caixa no fi nal do período/exercício 460.335,35 647.390,10
(Redução)/aumento líquido de caixa (187.054,75) (120.458,55)

Demonstrações do Resultado 2017 2016
Despesas administrativas (938.438,52) (931.772,35)
Despesas tributárias (269.889,63) (428.043,86)
Despesas com veículos (29.135,59) (30.460,29)
Despesas com empreendimentos (10.834,73) (2.536,72)
Despesas fi nanceiras (392.664,14) (86.205,51)
Receitas fi nanceiras 18.827,12 11.066,24
Resultado de participação societária 4.954.073,00 679.130,82
Outras despesas/receitas 17.222,03 12.597,15
Outras receitas 17.222,03 12.597,15
Resultado antes CSLL/IRPJ 3.755.589,13 (619.832,24)
Imposto de renda e contribuição social (48.959,05) (23.268,34)
Lucro (prejuízo) do exercício 3.706.630,08 (643.100,58)

Muriel Matalon - Diretora Presidente
Marlene Teixeira Gama - Contabilista - CRC- TC 1SP 074123/O-8

“As notas explicativas, encontram-se
arquivadas e à disposição na Empresa”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Cooperados da Ligue Táxi – Cooperativa de
Trabalho dos Taxistas Autônomos de São Paulo, situada à Rua
Silveira Rodrigues, 176 – Bairro Siciliano, CNPJ 21.310.199/0001-24,
convocados a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada no dia 21/08/2018, na Sede da Cooperativa Ligue Taxi situado
à Rua Silveira Rodrigues n° 176, -  Bairro Siciliano - São Paulo - SP,
com a primeira chamada as 07h30, segunda chamada as 08h30 e
terceira chamada as 09h:30, para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: Reforma Estatutária São Paulo, 10 de agosto de 2018 Ligue
Taxi  - Cooperativa de Trabalho dos Taxistas Autônomos de São
Paulo.Rodinei Machado Lessa – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ACRIMESP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - A ACRIMESP - ASSOCIAÇÃO DOS
ADVOGADOS CRIMINALISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu
Presidente Vitalício do Conselho deliberativo DR.ADEMAR GOMES,
com sede na Av. Dr. Abrão Ribeiro, n.º 313, 2º andar, cjt 2093, bairro
da Barra Funda, Capital de São Paulo, na forma do artigo 8, §1º, ‘a’,§2º,
§5º, §6º, §7ºde seus Estatutos Sociais, CONVOCAM os Srs. Sócios
fundadores e eletivos, quites com os cofres da entidade e em pleno
gozo dos seus direitos estatuários, para que compareçam na Av. Abrão
Ribeiro, nº 313,2º andar, cjt.2093, bairro da Barra Funda, Capital de
São Paulo, ou na Avenida Brasil, 367, Jd. América, Capital/SP, nos
dias 12,13 ou 14 de setembro de 2018, no período das 10.00 horas às
17.00 horas, para a seguinte pauta do dia: 1) Eleição da nova Diretoria
da Acrimesp para o Triênio 2019/2021; e 2) Eleição dos Novos Membros
do Conselho Deliberativo da Entidade - A inscrição para o cargo de
Diretoria Executiva deverá ser feita através de chapa fechada,
constantes de nomes para o cargo de Presidente, 1º Vice-Presidente,
Secretário, Secretário Adjunto, Tesoureiro, Tesoureiro Adjunto, devendo
seus componentes preencher todos os requisitos estatuários,
apresentando requerimento assinados por todos. A inscrição para o
cargo no Conselho Deliberativo será feita individualmente, sem qualquer
vinculação oficial com as chapas concorrentes. Os requerimentos
para inscrição deverão ser protocoladas na sede da Acrimesp na Av.
Abrão Ribeiro, 313, 2º andar, cjt.2093, bairro da Barra Funda, Capital
de São Paulo ou via fax, até dia 03 de setembro de 2018, por meio de
requerimento escrito, bem como comprovante de pagamento da taxa
de inscrição, que será de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para os cargos
de Conselheiros e de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para as chapas da
Diretoria. No dia 04 de setembro de 2018, estará afixado na sede da
Acrimesp, as chapas que concorrerão ao cargo da Diretoria Executiva,
bem como, relação dos nomes dos candidatos ou chapas que poderão
ser feitas na sede da Entidade ate 05 (cinco) dias após à afixação. No
dia 06 de setembro do corrente ano, todos os candidatos que tiverem
suas candidaturas homologadas, deverão comparecer na Avenida Brasil,
367, Jardim América, Capital/SP, às 10h00horas, onde será realizada
uma reunião para formação de uma comissão de apuração e fiscalização
dos votos com a aprovação dos presentes. Até 48 (quarenta e oito)
horas do encerramento das eleições, o candidato que não estiver de
acordo com os trabalhos poderá apresentar recurso, denunciar
irregularidades e impugnação do pleito.  São Paulo, 08de agosto de
2018. Dr. Ademar Gomes - Presidente Vitalício do Conselho Deliberativo.

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL. FAZ SABER
que, em virtude do requerimento datado de 16 de julho de 2018, por parte do ITAU
UNIBANCO S/A, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo
Setúbal, São Paulo/SP, ficam INTIMADOS, ISMAEL VALEIRA, brasileiro, casado,
empresário, RG n° 8.840.204-6-SSP/SP, CPF/MF sob nº 811.694.698-68 e DORALICE
BINATTI VALEIRA, brasileira, casada, empresária, RG nº 8677153-SSP/SP, CPF sob nº
171.901.358-63, a efetuarem neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins de
Vasconcelos, nº 2.376, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00 horas, o pagamento
de R$23.661,28 com os encargos previstos em contrato de alienação fiduciária registrado
sob nº 4na matrícula nº. 160.630,referentes à aquisição de um apartamento sob nº 41,
localizado no 4º andar do “Edifício Portal da Serra”, situado à Rua Serra da Piedade, nº
40, no 26º Subdistrito – Vila Prudente. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias,
a contar da última publicação deste edital; e não pago a importância devida, serão constituídos
em mora, nos termos do artigo 26 e seus parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de novembro
de 1.997. Em virtude da não localização dos destinatários, é feita a intimação dos mesmos
por edital, publicado por 03 (três) dias. São Paulo, 09 de agosto de 2018. Eu, Adriana
Bergamo Bianchini da Silva, Oficial Interina, a digitei, conferi e assino.   10,13 e 14/08/18

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da
Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ
SABER a todos que o presente edital virem e interessar possa que, por
MAKIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi apresentado,
a esta Serventia, requerimento regularmente prenotado sob nº 739.226
em 26 de fevereiro de 2018, pelo qual, com fulcro na Lei 10.931 de 02/
08/2004, pleitearam a retificação administrativa de área dos imóveis
situados na Rua Sampaio Gois nºs 198, 186, 186 fundos e 176,
respectivamente matriculados sob nºs 182.922, 144.758, 202.613 e
223.465, nesta Serventia Predial. E para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente
edital, pelo qual convoco os senhores moradores, inquilinos, ou
detentores de direitos reais ou ocupantes a qualquer título do prédio e
respectivo terreno situado na Diogo Jacome nº 591 (matrícula nº
160.145), de propriedade de MORAUER TAVARES & CIA, sem
qualificação, notifico também todos os demais terceiros interessados,
para, querendo, apresentar impugnação ao presente pedido retificatório.
Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que
deverá dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima
publicação deste, que será levado a efeito por dois dias consecutivos
em jornal de grande circulação, nesta Capital, impugnar, com
fundamentos de fato e de direito, contra a aludida retificação, por
escrito, perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí nº
50, 7º andar, Jardim Paulista, das 9 às 16 horas. São Paulo, 08 de
agosto de 2.018. 10 e 13/08/18

5ª Vara Cível Central/SP. 5º Ofício Cível  
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1131585-67.2014.8.26.0100. 
O Dr. Gustavo Coube de Carvalho, Juíza de Direito da 5ª 
Vara Cível Central/SP. Faz saber a Maria Lucia Braga dos 
Santos 008.503.373 13 e Idilio Lopes Leandro de Oliveira 
CPF 062.221.105 68, que José do Patrocínio Filho ajuizou 
ação comum, para cobrança de R$9.486,57(janeiro/2015), 
referente a despesas de locação do imóvel à rua Aurora, 
439, Apto. 708, Santa Efigênia, devidamente atualizado e 
acrescido das custas e despesas processuais e honorários 
advocatícios. Estando os réus em lugar incerto, expede-se 
edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, 
contestarem a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da lei.                     [09,10] 

I9 Tecnologia da Informação Ltda.
CNPJ 12.837.349/0001-61 - NIRE JUCESP 3523066866-5

Edital de Convocação para
Reunião Formal de Sócios

Ficam convocados os sócios acionistas da Sociedade, 
para reunião formal a ser realizada na sede da 
Sociedade, Av. Ibirapuera, nº 2.033, 7º andar, sala 
74-A, Moema, S. Paulo (SP), no dia 24 de agosto de 
2018, às 10 horas, para deliberação sobre sócios 
remissos na integralização de Capital subscrito e 
destinação de suas quotas sociais, na forma da Lei. 
São Paulo (SP), 08 de agosto de 2018. Fábio Roberto 
Magalhães Menezes - Administrador.   (09, 10 e 11/08)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012035-23.2013.8.26.0006
O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado
de São Paulo, Dr. José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA
NEUSA BARBOSA DA ROCHA, CNPJ 12.817.082/0001-40, na pessoa de seu
representante legal, e a MARIA NEUSA BARBOSA DA ROCHA, CPF 249.214.728-23,
que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Paulo
Edson Ferreira de Souza, objetivando o recebimento da importância de R$ 268.203,18
(duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e três reais e dezoito centavos em setembro/
2017), referente aos cheques de número 000135 e 000136, ambos da Caixa Econômica
Federal, agência 5154, conta corrente 03001071-9, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta
e cinco mil reais) cada um, os quais restaram não pagos por insuficiência de fundos.
Encontrando-se a empresa executada sediada em local ignorado e a executada em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de
3 dias, paguem a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios,
fixados no patamar de 10%, no prazo de 3 dias, a contar da citação, ficando cientes de que,
nos termos do art.827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral
no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade.
Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução,
distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes,
no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil.
Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% do valor total
executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês, ficando as executadas
advertidas de que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas,
poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além
de outras penalidades previstas em lei. Não havendo manifestação, haverá a nomeação de
Curador Especial e o arresto sobre o valor de R$ 1.272,20 será convertido em penhora.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de junho de 2018.             B 10 e 11/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014103-69.2011.8.26.0020
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do
Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Anna Paula de Oliveira Dala Déa Silveira, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) CLAUDIO SANTOS SILVA, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG
38.289.969-6, CPF 700.341.505-44, Rua Doutor Candido Espinheira, 569, Apto 11,
Perdizes, CEP 05004-000, São Paulo - SP SALEN SUPERMERCADO E LANCHONETE
LTDA., CNPJ 05.520.183/0001-90, Rua Nossa Senhora da Lapa, 57, Apto 3, Lapa, CEP
05072-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: uma ação Execução
de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 27.400,14 (04.11.2011), referente ao saldo
devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 3.279.317. Estando os executados em local
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias
supra, paguem o “quantum” reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-
se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela
metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecerem embargos,
facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e
comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer
o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros
de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV,
do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art.
344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de março de 2018.

 B 10 e 11/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013384-82.2015.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Atahyde Silva
Junior, CPF 004.406.654-69, que a Ação de Busca e Apreensão do veículo marca
Volkswagen, modelo Jetta 2.5, ano fab/mod. 2008/2008, placa EET2077, cor prata, renavam
989627349, chassi 3VWJE61K78M191916, requerida pelo Banco Santander (Brasil) S/
A, foi convertida em ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 39.238,56
(março/2017). Estando o executado em local ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o “quantum” reclamado, acrescido
de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias,
a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo
supra, para oferecer embargos, facultando ao executado nesse prazo, reconhecendo o
crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas
e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de
revelia (art. 257, inciso IV, do CPC) Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de julho
de 2018.          B 10 e 11/08

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 4000257-31.2012.8.26.0100. O Dr. Fernando Antonio
Tasso, Juiz de Direito da 15ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber
a Provera Comercial Ltda - ME, CNPJ 05.356.246/0001-14, na pessoa de seu representante
legal e a Adail Lima da Silva, CPF 008.429.768-92, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma
ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 77.659,55 (out/2015), referente
ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 004.837.179. Estando os executados
em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os
20 dias supra, paguem o “quantum” reclamado, acrescido de juros e correção monetária,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado,
anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica
reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecerem
embargos, facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente
e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários,
requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso
IV, do CPC), presumindo se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art.
344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 29 de maio
de 2018.          B 10 e 11/08
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002106-75.2018.8.26.0010. O MM. Juiz de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a MARIA DO SOCORRO VITORINO DO NASCIMENTO - ME, CNPJ 08.978.111/0001-89, e MARIA
DO SOCORRO VITORINO DO NASCIMENTO, CPF 268.893.428-79, que o mandado monitório, expedido nos autos
da ação Monitória, ajuizada por Itaú Unibanco S/A, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título
executivo judicial da quantia de R$ 88.529,94 (março de 2018). Estando as requeridas em lugar ignorado, foi deferida
sua intimação por edital (NCPC, Artigo 257, inciso III), para em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pagarem o débito
exequendo de R$ 88.529,94 (março de 2018), quantia essa que deverá ser corrigida monetariamente (tabela do
TJSP) a partir de março de 2018 e acrescida dos juros de mora legais (1% ao mês) a partir de abril de 2018 e até
o efetivo pagamento, ficando a parte-executada advertida de que, transcorrido tal prazo (de 15 dias) sem o pagamento
voluntário, será automaticamente iniciado o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar impugnação
independentemente de penhora ou de nova intimação (NCPC, art. 525), e ainda, de que não ocorrendo pagamento
voluntário (no prazo de 15 dias previsto no art. 523, �caput� do NCPC), o débito será acrescido de multa de 10%
(dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC, verba
honorária esta que não poderá ser exigida enquanto perdurar sua hipossuficiência econômica. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                       10 e 11 / 08 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0014318-16.2009.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões
Colombini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRANCISCA JULIANA FARIA SANTOS, Brasileiro, Solteira, Vendedora,
RG 36.314.414.69, CPF 291.085.108-73. Com endereço à Rua Padre Joao Manuel, 968, Cerqueira Cesar, CEP
01411-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Fundação
Armando Álvares Penteado, alegando em síntese: lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$
35.296,50 (maio de 2015), representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Estando a executada
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 30 dias supra, pague o débito atualizado,
ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer
que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um
por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente
de R$ 816,32. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Bem como servirá a presente para a intimação acerca dos valores arrestados nestes autos. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 04 de junho de 2018.                                                                                                      10 e 11 / 08 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0017508-81.2013.8.26.0008. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários. Exeqüente: Banco do Brasil S/A. Executado: LR Estrela Empreendimentos e
Participações Imobiliárias Ltda e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017508-
81.2013.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São
Paulo, Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CPF
290.667.578-4, ROSA OLINDA DE JESUS, CPF 087.562.928-80 e LR ESTRELA EMPREENDIMENTOS E PARTICI-
PAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, CNPJ 12.322.891/0001-8, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Banco do Brasil S/A, alegando em síntese ser credor da quantia de R$ 76.593,12 referente
a contrato de abertura de crédito fixo nº 189.503.625, emitido em 21/05/2012, não quitado pelos executados.
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo
de 03 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem a dívida no valor de R$ 112.712,90
(em 14/12/2015), que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento (art. 829 do Novo Código de Processo
Civil). Ficam ainda INTIMADOS, para indicação de bens passíveis de penhora, sua localização e valores respectivos
(art. 774, V, NCPC), bem como para eventual oposição de embargos (art. 915, NCPC), ficando cientes de que desde
já resta deferido o pagamento parcelado do débito, na forma disposta no art. 916 do Novo Código de Processo Civil.
No caso de não oposição de embargos, fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor
da execução, ficando reduzidos à metade no caso de pagamento integral do débito (art. 827, caput e § 1º do NCPC).
PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não havendo
interposição de embargos, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial (art. 257,
IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 17 de julho de 2018.                                                              10 e 11 / 08 / 2018.

Processo 1001047-33.2016.8.26.0001 - Protesto - Liminar - Uol Diveo S.A.  Universo Online S/A - EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001047-33.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) FOCUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI, CNPJ 03.457.699/0001-01. Com endereço à Rua Plinio
Colas, 174, Lauzane Paulista, CEP 02435-030, São Paulo - SP , que lhe foi proposta uma ação de Protesto por parte
de Uol Diveo S.A e Universo Online S/A, alegando em síntese: que lhe ajuizaram ação cautelar de sustação de protesto
com pedido urgente de ordem liminar, objetivando a concessão da liminar em caráter de urgência da sustação
provisória e imediata dos protestos dos respectivos títulos: A) 6° Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo/
SP, protocolo n° 131514/01/2016-15, título n° 920064329, no valor de R$ 41.252,69; B) 4° Tabelião de Protesto de
Letras e Títulos de São Paulo/SP, protocolo n° 0747-14/01/2016-63, título n° 920064345, no valor de R$ 31.783,00;
C) 10° Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo/SP, protocolo n° 0656/14.01.16, título n° 920064311,
no valor de R$ 3.932,16; D) 1° Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Barueri/SP, protocolo n° 464/14.01.2016,
título n° 920064337, no valor de R$ 99.122,73; expedindo-se os competentes ofícios aos referidos Tabelionatos,
para que ao final seja julgada totalmente procedente a demanda, tornando definitiva a liminar requerida, para a
efetivação da sustação dos protestos pleiteada, de modo a que a tutela cautelar assim concedida conserve sua
eficácia até decisão final da ação principal, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, esses a serem arbitrados pelo Juízo no percentual máximo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 5 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei.                                                                                                        10 e 11 / 08 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027521-23.2016.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) HENRIQUE MANOEL POSSI, Brasileiro, Empresário, CPF 272.003.398-73, MARIA DE JESUS MARQUES
POSSI, Brasileiro, Empresária, CPF 203.991.608-33, e GE CAFÉ LTDA ME, CNPJ 11.241.394/0001-96, que lhe foi proposta uma
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO DO BRASIL S/A, alegando em síntese: O exequente tornou-se
legítimo credor dos executados da quantia líquida e certa de R$269.336,24, conforme demonstrativo anexo, referente às
Cédulas de crédito bancário, conforme segue Cédula nº 680.502.655, emissão 17/02/2016, vencimento 17/08/2022, valor R$
226.537,57, valor corrigido até 30/11/2016 = R$269.336,24. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determi-
nada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que o executado proceda ao pagamento de (R$ 269.336,24 ) no prazo
de 03 dias corridos a partir da citação efetiva (art. 231, § 3º, e art. 829 do Código de Processo Civil), e não da juntada desta aos
autos. Fixo honorários advocatícios em 10% do valor do débito, que serão reduzidos para 5% em caso de pagamento tempestivo
no prazo supra (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). O executado poderá, no prazo de 15 dias úteis: (a) apresentar
embargos à execução, mediante distribuição (art. 915 do Código de Processo Civil); (b) proceder ao parcelamento do débito,
providenciando o imediato depósito de 30% do valor da dívida, incluindo custas, despesas processuais e honorários advocatícios
ora arbitrados em 10% do valor da dívida, podendo parcelar o restante em até seis vezes, com correção monetária e juros mensais
de 1% (art. 916 do Código de Processo Civil). NADA MAIS.                                                                            10 e 11 / 08 / 2018

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003961-98.2018.8.26.0007 O MM. Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr. Alessander Marcondes
França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ECHILEY MARQUES DO NASCIMENTO, RG 402181396
e CPF 351.912.278-24 e WILLIANS MARCONO DE MORAES, Brasileiro, RG 441227922, CPF 347.724.958-
51 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL VITÓRIA I, CNPJ 13.439.339/0001-30 e que foi determinada a intimação dos executados por
edital com prazo de 20 dias para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos pague o valor indicado no
demonstrativo discriminado pelo credor, (fl. 02/03- R$ 27.325,80) acrescido de custas, se houver. Ficam as
partes executadas advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresentem, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo
523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários
de advogado de dez por cento (10%). Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de julho de 2018. 09 e 10/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO DIGITAL Nº 0004333-35.2018.8.26.0011. A
MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Comarca de São Paulo, Estado de
São Paulo, Dra. Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc., FAZ SABER às rés LEIDA REGINA
DE OLIVEIRA ME, CNPJ 07.956.941/0001-42, na pessoa de sua representante legal, e LEIDA REGINA DE
OLIVEIRA, CPF 007.088.548-69, que HSBC BANK BRASIL S/A Banco Múltiplo ajuizou-lhes uma ação de
Procedimento Comum (Contratos Bancários), objetivando a condenação da ré LEIDA REGINA DE OLIVEIRA
ME ao pagamento da quantia de R$ 261.102,76 (abril/2018), observando que a ré LEIDA REGINA DE
OLIVEIRA responde solidariamente pela quantia de R$ 173.803,84, ação essa julgada procedente e ora na
iminência de iniciar a fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se as rés em lugar incerto e não
sabido, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, paguem o débito atualizado
ou apresentem bens a penhora, sob pena de, não o fazendo, ser ele acrescido de multa de 10% e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 do CPC) , quando serão penhorados bens para garantia da execução. Fica
a parte devedora advertida de que, decorrido sem pagamento aquele prazo, terá início o prazo de quinze dias
para, independente de penhora e de nova intimação, oferecerem impugnação. Não sendo contestada a ação,
as rés serão consideradas revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 26 de julho de 2018. DOCUMENTO ASSINADO
DIGITALMENTE NOS 09 e 10/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000641-83.2018.8.26.0704 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica
Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUIZ FERNANDO VERRONE FEDERICO JUNIOR,
CPF 173.718.178-93, e a AUTO MOTTIVO COM DE AUTOMÓVEIS LTDA., CNPJ 04.210.600/0001-35,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por VOJISLAV ALEKSANDER
JOVANOVIC, CPF 643.158.788-04, e por MARIA LUIZA JOVANOVIC, CPF 567.117.868- 15. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de R$ 210.933,07, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2018.

09 e 10/08

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO /SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  10/
08/2018, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1C035 -  CONTRATO: 802380064199-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0238
- AV PAULISTA

ENDERECO DO IMÓVEL:RUA GUIDO BONICI, S/Nº (ATUAL Nº 727, NÃO OFICIAL),
APARTAMENTO Nº 64, 5º ANDAR OU 6º PAVIMENTO, BLOCO 01, EDIFICIO GIRASSOL,
INTEGRANTE DO CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DAS FLORES, JARDIM
MATARAZZO, DISTRITO DE ERMELINO MATARAZZO, SAO PAULO/SP. CABENDO-
LHE O DIREITO A GUARDA DE UM VEICULO DE PASSEIO NA GARAGEM COLETIVA
LOCALIZADA NO SUBSOLO E NO ANDAR TERREO.

ALEXSANDRA DE PAULA MUNIZ, BRASILEIRO(A), AUXILIAR DE VENDAS, CPF:
24615971893, CI:26.610.3297 SSP/SP CASADO(A).

BANCO BONSUCESSO S/A
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA  ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

08 - 09 - 10/08/2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0000359-11.2018.8.26.0004 (principal 0017324-
11.2011.8.26.0004) O Dr. Fabrizio Sena Fusari, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível Foro Regional IV -Lapa/
SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a ELIONAI FERREIRA E PAIVA, CPF 841.706.623-34 que o Banco
Bradesco S/A, lhe ajuizou Ação de Conhecimento, julgada procedente, encontrando-se o processo na fase
de Cumprimento de Sentença. Estando o executado em lugar ignorado e incerto, foi determinada a INTIMAÇÃO
por edital, para no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, efetue o pagamento do débito no valor de
R$ 394,716,36 (01/11/2017), devidamente atualizado, sob pena do débito ser acrescido de multa de 10% e de
honorários de advogado de 10%; efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o
restante; não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, poderá ser expedido, desde logo, mandado
de penhora e avaliação ou ordem de bloqueio eletrônico de valores e, em seguida, atos de expropriação;
transcorrido o prazo concedido (art.523 do CPC), sem o pagamento, voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação(
artigo 525 do CPC). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de junho de 2018. 09 e 10/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002154-12.2016.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme
Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MAURO ROBERTO BARBOUR, CPF 323.613.728-
27, que FRISON CONVENIENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória,
visando o recebimento de R$ 26.804,21, atualizado até (jan/2008), representada pelas notas fiscais nºs 15787,
15788, 15789, 15790, 15791, 15792, 15793, 15794, 15792, todas emitidas e não pagas, referente  a prestação
de serviços efetuados pela autora. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se o EDITAL, para que em 15
dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários
advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de
converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 10 e 11/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007531-90.2016.8.26.0348 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Soares, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a COOPERATIVA HABITACIONAL NOSSO TETO (CNPJ 72.743.008/0001-59) na
pessoa de seu representante legal, que CONDOMÍNIO RESID. IRINEU EVANGELISTA DE SOUZA, ajuizou
uma AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, objetivado o recebimento da quantia de R$
1.967,07 (agosto/2016), referente ás despesas e outros encargos vencidos e não pagos da unidade autônoma
nº 64, localizado no bloco 04, integrante do cond. Autor, situado na Rua Waldemar Celestino nº144, Pq. São
Vicente, Mauá/SP. Encontrando-se a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por
edital, para que, no prazo de 03 dias, pague o débito atualizado, quando então, a verba honorária que foi fixada
em 20% do débito será reduzida pela metade, ou em 15 dias embargue ou reconheça o crédito do cond.
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão
a fluir após os 20 dias supra. ADVERTÊNCIA: Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador
especial (art. 257 inc. IV do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

10 e 11/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012464-86.2018.8.26.0564 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo
Gorga Campos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RICARDO GALLI DE FARIA (CPF 192.421.548-90),
que CONDOMÍNIO DOMO HOME, ajuizou uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Objetivando
o recebimento da quantia de R$ 114.950,73, atualizado até (abril/2018), referente às despesas e outros
encargos vencidos e não pagos, da unidade autônoma nº 272, localizada no 27º andar, Bloco 04, Edif. Baden
(Torre 04), integrante do Cond. Autor, situado na Avenida Aldino Pinotti nº 601, Centro, São Bernardo do
Campo/SP, matricula nº 129.018 do 1º CRI de SBCampo/SP. Encontrando-se o executado em lugar incerto
e não sabido, nos termos do (art. 513, § 2º, IV do novo CPC), foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após os 20 (vinte) dias supra, pague o debito, corrigido até a
data do pagamento, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art.
523 do novo CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do (art. 525 do novo CPC), transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, suas impugnações. Será
o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 10 e 11/08

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO
Nº 0046765-06.2012.8.26.0100 - 1096/12. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LETÍCIA  FRAGA  BENITEZ, na forma da Lei, etc.FAZ
SABER a(o) TV Atualidade Comunicações Ltda. (antiga Video In Comunicações Ltda),  Ricardo Elias
Narchi, Gislaine Fauze Narchi, Condomínio Central Place, rep. pelo síndico, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Paulo Roberto
Cardoso de Mattos ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade  de  domínio  do  imóvel
localizado  na Rua Tapes, 56/ Apto. 84, São Paulo -  SP, Cep. 01527-050, alegando posse mansa e pacífica
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 17 de julho de 2018.   10 e 11/08

Edital de Citação e Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1095969-94.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando José Cúnico, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) S. B. C Ind. De Móveis Ltda. � ME, CNPJ. 
04.658.479/0001-09 e Sidney Aparecida Spinosa de Sandes, CPF. 098.071.438-96, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Banco Daycoval S/A, para cobrança de R$ 96.494,64 (Setembro/2015), referente ao Instrumento Particular de Cessão de 
Direitos Creditórios e outras Avenças nº 1231246/14 de 21/11/2014. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da 
dívida, atualizada e acrescida de juros moratórios e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sob pena de converter se em penhora 
o arresto sobre 50% sobre a metade ideal do imóvel terreno de formato irregular, constituído do lote C e parte do lote F, da quadra 112, cadastro n. 
100.296, situado á Rua Paraná, lado par, na cidade, distrito e município de Valentim Gentil Comarca de Votuporanga melhor descrito na matrícula 
nº 36.749 do CRI/Votuporanga. Convertido, terá o executado 15 dias, independente de nova intimação, para oferecer embargos. S erá o presente, 
afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de Julho de 2018. 

Edital para conhecimento de terceiros, expedido nos autos de Interdição de José Ramon Sanchez Rivera, REQUERIDO POR Jurema Gesca 
Sanchez e outros - Processo nº1000560-02.2017.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional X 
- Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Janaina Rodrigues Egea Uribe, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 23/02/2018, foi decretada a PARCIAL INTERDIÇÃO de JOSÉ RAMON SANCHEZ RIVERA, 
CPF 310.299.228-53, declarando(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 
negocial, na forma dos artigos 4º, inciso III, do código de Processo Civil e 85 da Lei nº 13.146/2015 com restrição total para os atos da vida negocial 
e patrimonial como emprestar ou administrar valores, assinar cheques, ter e movimentar cartões de crédito ou contas bancárias , emitir notas 
promissórias, transigir, contrair dívidas, obrigar-se como fiador, dar quitação, alienar ou adquirir bens imóveis ou móveis, hipotecar, firmar contratos, 
contratar e demandar ou ser demandado. e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Jurema Gesca Sanchez e José 
Ramon Sanchez Rivera. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de junho de 2018. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006289-47.2015.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Teresa Cristina Castrucci
Tambasco Antunes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) IVAN DOMINGOS DIAS, Brasileiro, Solteira, Empresária,
RG 28.297.034-2, CPF 166.013.138-31, Rua Leandro Bassano, 17,Vila Cruz das Almas, CEP 02804-180, São
Paulo - SP , que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese:
lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 11.231,28 (junho de 2015), decorrente do Instrumento
Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças n° 8.784.726. Estando o requerido em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas
processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou
ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra,
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV
do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 15 de maio de 2018.                                                                        10 e 11 / 08 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1106180-29.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tom Alexandre Brandão, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a Auto Posto Padre João Manoel Ltda (CNPJ. 44.149.920/0001-41), Alberto Luiz Lima de Ramos (CPF.
153.476.508-50), André Ricardo Lima de Ramos (CPF. 136.555.328-06) e Antônio Nircílio de Ramos Filho (CPF.
113.289.888-99), que Itaú Unibanco S/A lhes ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 203.138,80
(outubro de 2014), decorrente do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente de Depósito (Caixa Reserva)
n° 7800035219. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias,
a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito (ficando isentos de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereçam embargos, sob pena de converter-se o
mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. NADA MAIS.        10 e 11 / 08 / 2018

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0037038- 47.2017.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Carolina de
Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MÁRIO EUGÊNIO PEREIRA DEMÉTRIO, CPF
254.399.038-01, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Hsbc Bank Brasil
S,a Banco Múltiplo, alegando em síntese: foi deferida sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento
do valor de R$ 85.914,44, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art. 513,§ 2º,IV, do NCPC),
podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31/07/2018 09 e 10/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015599-45.2017.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira França, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) JS SERVICOS DE POLIMENTOS EIRELI ME, CNPJ 22.210.281/0001-40, que Banco
Santander do Brasil S/A lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 36.848,59 (outubro de 2017),
decorrente do Contrato de Financiamento - Operação n° 3989130035085000173. Estando a requerida em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando
isenta de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701
do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos
os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do
artigo 257, IV do NCPC Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de julho de 2018.                                               10 e 11 / 08 / 2018
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