
4ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa/SP. 4º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo: 30 dias. Processo nº 0201535-
56.2009.8.26.0004. O Dr. Renato Guanaes Simões Thomsen, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional
da Lapa/SP. Faz Saber a Denise Chechelaki (CPF 027.095.319-17), que Sociedade Beneficente São Camilo,
entidade mantenedora do Hospital e Maternidade São Camilo - Pompéia lhe ajuizou ação de Cobrança, pelo
Procedimento Comum, objetivando a cobrança da quantia de R$ 41.777,98 (julho de 2009), referente ao Contrato
de Prestação de Serviços de atendimento médico/hospitalar. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 30 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 para o prosseguimento do feito, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será
o presente edital, afixado e publicado. São Paulo, 24 de agosto de 2018.                                 04 e 05 / 10 / 2018

Edital de Intimação Prazo 20 Dias Processo nº 1006574-11.2017.8.26.0007. O Dr. ANTONIO MARCELO
CUNZOLO RIMOLA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional VII Itaquera, da Comarca
de São Paulo-SP, Faz a Saber a JOSÉ HERNANDEZ VICO, espanhol, casado, comerciário, WANDA
SANTANA RODRIGUEZ PAIXÃO, brasileira, do lar, portadora do RG nº 4.601.710 SSP, AGENOR NUNES
PAIXÃO, brasileiro, do comércio, portador do RG nº 3.572.221 SSP/SP e CPF 102.562.108-53, LAUDEMIRO
GOMES FERREIRA, brasileiro, divorciado, do comércio, portador do RG nº 2.772.918 SSP-SP e CPF
320.746.388-68 e BRASILINA DA PAIXÃO SANTANA, brasileira, viúva, do lar, portadora do RG nº 11.099.425
e CPF 181.692.968-97, que tramita neste Juízo Ação de Adjudicação Compulsória requerido por JOSÉ
MARIO MARTINS, brasileiro, Separado, Eletricista de Autos, portador da Cédula de Identidade RG 12.895.974-
5 SSP-SP, CPF 066.531.218-01, fora deferida a CITAÇÃO POR EDITAL para que, no prazo de 20 (vinte) dias,
começara a fluir, a partir de sua primeira publicação, sob pena de sofrer os efeitos da revelia e a condenação
aos pagamentos das custas, tanto iniciais quanto outras advindas no curso do processo, além das despesas
processuais, sem prejuízo da condenação em honorários advocatícios. O prazo de quinze dias fluirá após o
decurso do prazo do presente edital. Não sendo apresentada resposta, 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. Dado e passado neste município de São Paulo, aos 03 de setembro de 2018.

04 e 05/10

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 25 de julho de
2018, por parte do credor BANCO BRADESCO S.A., com sede na
Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, na cidade de Osasco/SP, fica
INTIMADA, EDILEUSA FERNANDES GAMA, brasileira, separada
judicialmente, gerente geral agencia, CNH nº 03192513144-DETRAN/
SP, CPF sob nº 113.619.408-83, a efetuar 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$32.305,40, com
os encargos previstos em contrato de alienação fiduciária registrado
sob nº 8na matrícula nº. 166.989, referentes à aquisição de um
apartamento sob nº 104, localizado no 10º andar da Torre A - Edifício
Acqua, integrante do empreendimento denominado Residencial
ParcVivre, situado na Rua Pitinga, nº 51, 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 da destinatária,
é feita a intimação da mesma por edital, publicado por 03 (três) dias. São
Paulo, 02 de outubro de 2018. Eu, Adriana Bergamo Bianchini da Silva,
Oficial Interina, a digitei, conferi e assino.  03, 04 e 05/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1013031-36.2015.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO FERNANDES,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Roberto Martins dos Santos (CPF. 039.898.638-00), que Cruz Azul de São Paulo
lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 6.659,03 (junho de 2015),
decorrente do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais - 2011. Estando o requerido em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo 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 edital, por extrato, publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de setembro de 2018.            03 e 04 / 10 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035722-21.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) Chen Chaozhong, CPF 232.733.478-05 e Zheng Shunbin CPF. 009.854.099-83, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo, objetivando a quantia de R$ 15.907,62 (junho de 2013),
representada pelo Contrato de Empréstimo de Crédito Pessoal n° 0348-05252-37. Estando os executados em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto
procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 2.025,83. 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.
03 e 04 / 10 / 2018.

5ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 5º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1130948-
48.2016.8.26.0100. O Dr. Gustavo Coube de Carvalho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Central da Capital/
SP, Faz Saber a P. A. Soluções Integradas Ltda (CNPJ. 11.768.403/0001-00), que Banco Santander (Brasil) S/A lhe
ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 109.986,18 (novembro de 2016), decorrente do saldo
devedor oriundo da Proposta de Abertura de Conta. 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, afixado e publicado. SP, 21/09/2018.                                                     03 e 04 / 10 / 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013491-47.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER à ré ARUNDEL PARTICIPAÇÕES S/C LTDA, e a eventuais sucessores desconhecidos, que tramita por esta 
Vara/Ofício os presentes autos ora em fase de cumprimento de sentença, para recebimento do valor de R$ 1.021,52, referente 
a honorários advocatícios.Encontrando-se o executado 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 retro, 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.                                   [03,04] 

Processo Digital nº: 0051027-86.2018.8.26.0100 - Cumprimento de Sentença - Despesas Condominiais Exeqüente: 
Condominio Edificio Caetés - Executado: Tsugumasa Nojiri EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na 
forma da Lei, etc. Faz saber a Tsugumasa Nojiri CPF 066.961.800-44, que Condominio Edificio Caetés requereu o 
cumprimento da sentença proferida, para receber a quantia de R$ 89.461,24 (julho/2018).Estando o executado em lugar 
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das 
importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor 
total da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação,apresente impugnação (art.525 do CPC).Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. [03,04] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1125663-11.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cesar Augusto Vieira Macedo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aMarcone Jose Costa, que Genivaldo Luz Abreu ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente, 
condenando o réu a restituir ao autor o valor de R$35.380,98, referente ao Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento 
Comercial, condenando ainda ao pagamento de multa no valor de R$ 66.000,00, por descumprimento contratual, haja vista 
que o estabelecimento/ponto comercial nunca atingiu o faturamento descrito na cláusula 6ª, devidamente atualizado e 
acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital 
de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste o feito, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se 
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.[03,04] 

ISEC Securitizadora S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE nº 35300340949
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certifi cados de

Recebíveis do Agronegócio da 1ª Séries da 1ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio 1ª Séries da 1ª Emissão da Securitizadora (“CRAs”), nos termos da Cláusula 13.2.2 do “Termo de Securitização 
de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Séries da 1ª Emissão 
da ISEC Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), a se reunirem, em 2ª convocação, para Assembleia Geral de 
Titulares de CRAs, que será realizada no dia 30 de outubro de 2018, às 10:00 horas, na sede da Securitizadora, localizada 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º Andar, Itaim Bibi, CEP 04533-004, a fi m de deliberar 
sobre as seguintes matérias constantes da seguinte ordem do dia: 1. Tomar conhecimento da Proposta para substituição das 
áreas a serem empenhadas, conforme contrato de penhor datado de 11 de julho de 2017; 2. Uma vez aprovada a proposta 
mencionada no item anterior, autorizar a Securitizadora e o Agente Fiduciário a formalizarem os aditamentos necessários para 
implementação das deliberações aprovadas. A Securitizadora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de 
instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares do CRA que representem no mínimo, a 2/3 (dois terços) dos 
CRAs em circulação e, em segunda convocação com qualquer número, sendo que o quórum de deliberação em primeira 
e segunda convocação é de titulares de CRA que representem no mínimo a maioria dos CRA em circulação (50% mais um 
dos CRA). Os titulares dos CRA poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público 
ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos 
necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de 
gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de fi rma ou abono bancário do 
signatário. Para que a verifi cação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os instrumentos 
de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Vórtx 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e 
agentefi duciario@vortx.com.br; ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia, devendo apresentar-se com 30 (trinta) 
minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente 
encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 03 de outubro de 2018. ISEC Securitizadora S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1071885-63.2014.8.26.0100. 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(o) LUCAS
ARDACHNIKOFF F. DE MORAIS, Brasileiro, Solteiro, RG 076238, CPF 218.206.878-30, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de Banco Original do Agronegócio S.A, alegando em síntese: objetivando a quantia de R$
333.077,17 (abril de 2017), representada pela Cédula de Produto Rural - Financeira (CPR) - n° 4634/2012. Estando o executado
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que
a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em
6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora
o arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 477,11. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS.    03 e 04 / 10 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005169-74.2016.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Tamadry�s Restaurante Ltda - ME (CNPJ. 11.231.907/0001-88), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de
Execução, objetivando a quantia de R$ 43.005,72 (julho de 2018), representada pela Cédula de Crédito Bancário na Modalidade
- Empréstimo - Capital de Giro n° 009.670.797. 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 13 de setembro de 2018.                               03 e 04 / 10 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1133374-33.2016.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Bigmax
Confecções Ltda - EPP, CNPJ 13.137.107/0001-28, na pessoa de seu representante
legal, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial,
tendo como corréus Hyun Il Chung, CPF 233.467.648-93 e Susan Hye Yung Chung, CPF
233.467.678-09, para cobrança de R$ 165.229,37 (30.11.2016), referente ao saldo devedor
da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro nº 00330331300000009860
(cadastrado internamente sob o nº 0331000009860300151). 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, 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, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 31 de julho de 2018.          B 04 e 05/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0035795-
34.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Vitor Frederico Kümpel, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) BEANE ADMINISTRAÇÃO COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ
11.337.811/0001-07 e SUPERMARCAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO GLOBAL
LTDA., CNPJ 10.586.296/0001-28, na pessoa de seus representantes legais, que a Ação
de Procedimento Comum, requerida por Sugar Shoes Ltda, foi julgada procedente,
condenando as rés ao pagamento de R$ 2.986.129,86 (01.03.2018), corrigidos
monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações.
Estando as rés em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 dias, após fluir
após os 20 dias supra, efetuem 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 as executadas, independente de penhora ou nova intimação,
ofereçam suas impugnações, nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sugar
Shoes Ltda. 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 setembro de 2018.

B 04 e 05/10

SPINELLI S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
CNPJ/MF nº 61.739.629/0001-42 - NIRE 35.300.018.974

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2018
DATA, HORA, LOCAL: Aos 03 (três) dias do mês de outubro de 2018, às 10:00h, na sede social da 
SPINELLI S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO localizada na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, n° 1355, 4º andar, São Paulo/SP. PRESENÇA: Reuniram-se acionistas 
representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas 
no Livro de Presença de Acionistas. CONVOCAÇÃO: Dispensada nos termos do artigo 124, parágrafo 
4º da Lei 6.404/76. MESA: Presidente: Sr. Nelson Bizzacchi Spinelli; Secretária: Sra. Maria Cezira 
Florence Spinelli. ORDEM DO DIA: Deliberar e votar a redução do capital social da Companhia, por 
encontrar-se excessivo em relação às atividades por ela desenvolvidas, nos termos dos artigos 173 e 174 
da Lei das S.A.. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, os acionistas detentores da totalidade do 
capital da Companhia deliberaram e aprovaram, sem qualquer ressalva ou restrição: (i) Considerando 
que o capital social encontra-se excessivo em relação às atividades desempenhadas pela Companhia e 
conforme autorizado pelo artigo 173 da Lei das S.A., os acionistas aprovam a redução do capital social 
da Companhia no montante de até R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais). (ii) Os acionistas também 
decidiram que a devolução do capital social será paga proporcionalmente a cada ação, com base no 
número de ações da Companhia detido por cada acionista, mediante a transferência, em moeda corrente 
nacional, do valor correspondente à redução do capital social. As acionistas também decidiram que a 
devolução do capital social será paga proporcionalmente a cada ação, com base no número de ações da 
Companhia detido por cada acionista, mantendo-se, portanto, inalterado o percentual de participação 
dos acionistas no capital social da Companhia e mediante o pagamento em moeda corrente nacional. 
(iii) Os acionistas declaram-se cientes de que a eficácia da presente deliberação fica subordinada à 
publicação da presente ata e do decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 174 da Lei 
das S.A., bem como a aprovação do Banco Central do Brasil, na forma da legislação aplicável. (iv) Ficam 
os Diretores autorizados a praticar todos os atos necessários à formalização da redução de capital social 
aprovada nos itens acima. ENCERRAMENTO: Na sequência o Presidente novamente ofereceu a palavra 
a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, suspendeu os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura dessa ata que, após lida em voz alta, por todos foi assinada encerrando-se os 
trabalhos. São Paulo, 03 de outubro de 2018. NELSON BIZZACCHI SPINELLI - Diretor-Presidente; 
MARIA CEZIRA FLORENCE SPINELLI - Secretária. Acionistas: NELSON BIZZACCHI SPINELLI; 
MARIA CEZIRA FLORENCE SPINELLI.

Edital de Intimação da executada Thacimeiry Leite da Silva, com prazo de vinte (20) dias expedido nos autos do Cumprimento de Sentença, movido 
por Colégio Nossa Senhora de Fátima Ltda. Processo nº 0026757-61.2018.8.26.0564. A MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São 
Bernardo do Campo, Drª Fabiana Feher Recasens, na forma da Lei, etc. Faz saber a Thacimeiry Leite da Silva, RG 33.689.325-5, CPF 220.231.698-
10, que por este Juízo tramita o Cumprimento de Sentença, processo nº 0026757 -61.2018.8.26.0564, movido por Colégio Nossa Senhora de Fátima 
Ltda. Encontrando-se a executada 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 de15 (quinze) dias úteis, pague ao exequente a quantia de R$4.393,95 (quatro mil , trezentos e noventa e três reais e 
noventa e cinco centavos), atualizado até Setembro/2018, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do dé bito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, de 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 a executada, 
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 Bernardo do Campo, aos 27 de setembro de 2018.  

2º Oficio Civel do Forum Regional II Santo Amaro SP Foro Regional II Santo Amaro Comarca de São Paulo  
Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0021517-85.2005.8.26.0002. O Dr. Fabio Pando de Matos, Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível de Santo Amaro/SP. Faz saber a Edivaldo de Abreu Martins Lopes CPF 143.163.718-19, que Juguy Takauti, Ernesto Takeo 
Hagui e Fernando Isao Hagui ajuizaram ação de execução, para cobrança de R$ 107.260,31(abr/05), referente ao Contrato de 
compromisso de compra e venda de estabelecimento comercial e Notas Promissórias de 11/16 a 16/16. Estando o executado em 
lugar ignorado, foi deferida: a citação por edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os 
honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito 
e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês; a intimação da conversão em penhora do arresto do 
automóvel Audi RS3, 12/12, chassi WVAC3D8P201903615, placas OPM 8500. Passando a fluir do prazo supra, o prazo de 15 
dias para opor embargos, independentemente de nova intimação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.                 [04,05] 

5ª Vara Cível Central/SP. 5º Ofício Cível Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1008204-80.2018.8.26.0100. O Dr. Gustavo 
Coube de Carvalho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Levic Engenharia Elétrica Ltda. CNPJ 
44.948.701/0001-22, que Condominio Edifício Lancaster ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente, com 
a resolução do contrato de prestação de serviço por culpa da ré e condenando-a em danos materiais de R$ 73.000,00, 
nos danos morais experimentados, devendo ser arbitrados em R$ 47.700,00, levando-se em conta o abalo sofrido pelo 
requerente, seus condôminos e o abuso de poder econômico da requerida, bem como nos demais consectários legais, 
condenando ainda nas custas processuais, e honorários advocatícios. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se 
edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste o feito, 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.                         [04,05] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012946-61.2017.8.26.0011 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Fabio Eduardo Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, que nos autos de Alteração 
do Regime de Bens do Casamento, Mauri Chiuzini e Marilda Franco de Oliveira Chiuzini objetivam alterar o regime de 
bens do casamento de comunhão parcial de bens para Separação Total de Bens. Nestas condições, expede-se edital 
para conhecimento de eventuais interessados, para que em 30 (trinta) dias, a fluir do prazo supra, se manifestem nos 
autos, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, 
afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 19 de junho de 2018. [4,5] 

Processo nº 1057788-53.2017 Decido. O pedido de interdição é procedente. A prova pericial aponta que a interditanda padece 
te 

do disposto na Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), reputo ser a interdição parcial a medida adequada ao 
caso em tela, inclusive nos termos do art. 4º, inciso III, do Código Civil, impondo-se a nomeação de Curador para proteger sua 
pessoa e reger os seus bens, em consonância com o disposto no art. 1767, I, do mesmo diploma legal. E o autor apresenta-se 
como a pessoa mais indicada a exercer tal função, visto que, há relevante período, vem dispensando os devidos cuidados à 
relativamente incapaz. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para decretar a interdição parcial de ROBERTA 
CAMPÉAS, brasileira, viúva, portadora do RG nº 1.764.003 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 063.497.388-61, natural de São 
Paulo/SP, filha de David Datz e Genny Datz, declarando-a, em virtude de padecer de demência na doença de Alzheimer de 
início tardio, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil relativos aos 
direitos de natureza patrimonial e negocial, quais sejam, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser 
demandada e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração (artigo 85 da lei n. 13.146/2015 c/c artigo 1782 
do Código Civil). Com fundamento no artigo 1.775, § 1º, do Código Civil, nomeio SERGIO DENNIS CAMPEAS, brasileiro, 
divorciado, portador do RG nº 8.795.947-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 041.309.728-55, para exercer a função de 
Curador. Diante da inexistência de bens ou relevantes rendimentos (fls. 47/55), dispenso a caução e prestação de contas pelo 
Curador, anotado o parecer favorável da representante Ministerial (fl. 119). Esta sentença produz efeitos desde logo (art. 1012, 
§ 1º, inciso VI, do CPC). As custas e despesas processuais deverão ser suportadas pelo autor. Transitada em julgado, inscreva-
se a presente no Registro Civil, bem como publique-se no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 
constando do edital os nomes da interdita e do Curador, a causa da interdição e os limites da curatela. Esta sentença servirá 
como edital, publicando-se seu dispositivo pelo órgão oficial. Esta sentença servirá como termo de compromisso e certidão de 
curatela, independentemente de assinatura da pessoa nomeada como Curador. P.R.I. Ciência ao MP e à DPE.                        [04] 

Companhia Müller de Bebidas
CNPJ/MF 03.485.775/0001-92 - NIRE 35300174054

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
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Entrada de empresas no país cai
pelo 7º ano consecutivo, diz IBGE

São Paulo, quinta-feira, 4 de outubro de 2018 Nacional

Jornal O DIA SP
Página 5

A taxa de entrada de em-
presas vem caindo no país há
sete anos consecutivos, che-
gando em 2016 a uma retra-
ção de 14,5%, o menor valor
da série histórica iniciada em
2008.

É o que revela a pesquisa
Demografia das Empresas e
Estatísticas de Empreendedo-
rismo 2016, que o Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) divulgou,  na
quarta-feira (3), no Rio de Ja-
neiro.

Os dados indicam que,
pelo terceiro ano seguido, o
saldo no total de empresas fi-
cou negativo em 2016, com
queda de 1,6%, o equivalente
a menos 70,8 mil empresas.

Também o número de pes-
soal assalariado caiu 4,8%, o
equivalente a 1,6 milhão de
pessoas a menos. Foi a se-
gunda queda seguida.

Dados do Cadastro Central
de Empresas (Cempre) indi-
cam que, em 2016, o Brasil
tinha 4,5 milhões de empre-
sas ativas que ocupavam 38,5
milhões de pessoas.

Deste total, 32 milhões, o
equivalente a 83,1%, trabalha-
vam como assalariadas e 6,5
milhões (16,9%) como sóci-
as ou proprietárias.

O estudo mostra, ainda, que
os salários e outras remunera-
ções pagos por entidades em-
presariais somaram, em 2016,
R$ 1 trilhão, com um salário
médio mensal de R$ 2.328,03,
o equivalente a 2,6 salários mí-
nimos mensais médios.

O Cempre cobre o univer-
so das organizações inscritas
no Cadastro Nacional da Pes-
soa Jurídica – CNPJ, da Se-

cretaria da Receita Federal -
que, no ano de referência, de-
clararam informações às pes-
quisas estruturais por empre-
sa do IBGE e/ou aos registros
administrativos do Ministério
do Trabalho.

Apesar do número expres-
sivo de empresas ativas no
país, a relação da taxa de en-
trada e saída de empresas vem
caindo. De 2015 para 2016, a
taxa de entrada das empresas
foi de 14,5%, o equivalente a
648,5 mil, enquanto a taxa de
saída atingiu 711,9 mil empre-
sas (16,1%).

Justificativa
A pesquisadora do IBGE

Katia Carvalho disse que, em-
bora a taxa de saída de em-
presas até então ativas em
2016 não seja a maior da sé-
rie histórica iniciada em 2008,
as saídas vêm acontecendo
sistematicamente.

“O que a gente tem obser-
vado nestes últimos anos,
com relação a taxas de entra-
da e saída, é que há vários
anos a taxa de empresas en-
trando no mercado é inferior
ao número de empresas ati-
vas que deixam de existir. Ou
seja, a gente nota a quantida-
de de empresas ativas caindo
desde 2013, acompanhada
também do total de pessoal
ocupado, que tem sofrido
queda, principalmente entre
2015 e 2016”, ponderou.

A exceção nesse cenário de
queda, segundo a pesquisado-
ra, se deu na atividade do co-
mércio, que apresentou tanto
os maiores ganhos como as
maiores perdas em pessoal
ocupado assalariado proveni-

entes dos movimentos de en-
trada e saída de empresas em
2016. A atividade revelou,
contudo, ganho absoluto no
pessoal ocupado assalariado,
com um saldo positivo de
81,1 mil pessoas.

Além disso, 30,7% dos
novos empregos foram cria-
dos nessa atividade, que con-
centrou 227,3 mil das 739,38
mil ocupações assalariadas
geradas pelas empresas que
entraram em atividade em
2016. O comércio é a ativi-
dade com o maior número de
empresas ativas (1,9 milhão).

Geração de empregos é
maior no comércio

“Por atividade, a gente ob-
serva o comércio como o mai-
or gerador de empregos, assim
como de empresas, tanto en-
trando como saindo. Mas, ain-
da assim, o saldo líquido é po-
sitivo do ponto de vista de pes-
soal”, disse a pesquisadora.

Em 2016, as 4,5 milhões
de empresas ativas tinham 4,9
milhões de unidades locais (fi-
liais), das quais 50,1% situa-
das na Região Sudeste; 22,5%
no Sul; 15,4% no Nordeste;
8,2% no Centro-Oeste e
3,7% na Região Norte.

Empresas de alto cresci-
mento

Em relação ao empreende-
dorismo, em 2016 havia
20.998 empresas de alto cres-
cimento, que ocupavam 2,7
milhões de assalariados. As
companhias de alto cresci-
mento são aquelas que au-
mentaram o número de em-
pregados pelo menos 20% ao
ano, em média, por três anos

consecutivos, e tinham 10 ou
mais   assalariados no ano ini-
cial de observação.

Em 2016, existiam no Bra-
sil 20.998 empresas de alto
crescimento ocupando 2,7
milhões de pessoas, que re-
ceberam R$ 70,7 bilhões em
salários e remuneração média
mensal de três salários míni-
mos.

Essas empresas represen-
taram 0,5% das companhias
ativas, 0,9% das empresas
com pessoas ocupadas assa-
lariadas e 4,6% das empresas
com 10 ou mais pessoas ocu-
padas. Elas foram responsá-
veis pela absorção de 8,3% das
pessoas assalariadas e pelo
pagamento de 7,1% dos salá-
rios e outras remunerações no
universo das empresas.

Em relação ao ano anteri-
or, houve uma redução de
18,6% no número de compa-
nhias de alto crescimento, de
23,6% no pessoal ocupado
assalariado e de 21,8% nos
salários e outras remunera-
ções pagos em valores nomi-
nais.

Foram reduções ainda
mais expressivas do que as de
2015 em relação a 2014,
quando houve decréscimos
de 17,4% no total de empre-
sas, 21,6% no pessoal assa-
lariado e 12,5% nos salários
e outras remunerações.

As 20.998 empresas de
alto crescimento em 2016 re-
presentam o menor número
da série iniciada em 2008, que
teve seu valor mais elevado
em 2012, com 35.206 com-
panhias, o que significa uma
diferença de 67,7%. (Agencia
Brasil)

Os bancos brasileiros apon-
tam como um dos principais ris-
cos à estabilidade financeira o
quadro de incertezas diante das
eleições presidenciais. O resul-
tado faz parte do Relatório de
Estabilidade Financeira, publi-
cação semestral do Banco Cen-
tral, que foi divulgada  na quar-
ta-feira (3).

A preocupação com riscos
políticos teve frequência de cita-
ção de 67%, contra 71% na aferi-
ção anterior.

Os bancos pesquisados de-
clararam que o resultado das elei-
ções, o programa do candidato
eleito e as suas condições de go-
vernabilidade são fatores de ris-
cos para a economia.

Paulo Souza, diretor de fisca-
lização do Banco Central, disse
que há desconfiança do setor.

“Toda vez que tem um cená-
rio de eleição, o próprio sistema
financeiro e tomadores [de crédi-
to] param um pouco para saber
qual vai ser o desdobramento. O
risco político que eu percebo, cla-
ramente, que [os bancos] estão
preocupados é em relação a quem
vem a ser eleito, qual a reforma
no aspecto fiscal, que vai ter im-
pacto na taxa estrutural de juros”,
disse.

“O sistema financeiro está ca-
pitalizado, tem liquidez. Mesmo
com a redução da taxa de juros,
aumentou a rentabilidade. Para
eles conseguirem manter esse pa-
tamar de rentabilidade, a tendên-
cia natural é transferir essa liqui-
dez para a parte de operação de
crédito”, completou Souza.

Outro risco citado foi o cená-

Bancos citam eleições como
risco à estabilidade financeira

rio internacional. Subiu de 51% na
última pesquisa para 76% no atu-
al levantamento.

Aumentaram as preocupa-
ções com as tensões comerciais
nas economias da Turquia e da
Argentina.

A guerra comercial entre os
Estados Unidos e a China, que
poderá reduzir o volume do co-
mércio internacional e trazer refle-
xos para o preço de commodities
e o nível de atividade mundial,
também foi citada.

Segurança cibernética
Paulo Souza disse ainda que

o Banco Central vai “acompa-
nhar mais de perto” a política de
segurança cibernética dos ban-
cos no Brasil.

Apesar de esse cuidado já
existir e de as ocorrências nesse
sentido nunca terem afetado o
mercado brasileiro, o BC editou
norma para definir padrões de se-
gurança. Os bancos que fizerem
processamento em nuvem terão
de comunicar ao Banco Central e
informar eventuais incidentes.

O diretor da instituição desta-
cou que o BC se antecipa ao avan-
ço da tecnologia, que traz novas
ferramentas bancárias e introdu-
ção de novos riscos.

“Isso levou a uma discussão
internacional mais forte. O Ban-
co Central está na vanguarda.
Tendo em vista essa tendência
de processamento em nuvem,
que reduz o custo das institui-
ções, especialmente em institui-
ções pequenas, até reforça a sua
segurança”, disse ele. (Agen-
cia Brasil)
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ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Associação dos Auditores-Fiscais Tributários do Município de São
Paulo – AAFIT/SP – CNPJ nº 47.468.376/0001-99, nos termos do
artigo 13 do seu Estatuto, estabelecida à Avenida Doutor Vieira de
Carvalho, 172, 5º andar, São Paulo/SP, convoca os associados para a
Assembleia Geral a ser realizada em sua sede, no dia 9 de outubro de
2018, às 17:30 em primeira chamada e às 18:00 em segunda chamada
com qualquer número de associados presentes, com a seguinte pauta,
relativamente à prestação anual de contas:.  Apresentação das
contas e relatório da diretoria;.Apresentação dos pareceres pelos
Conselhos Fiscal e de Representantes; .Esclarecimento de dúvidas; .
Deliberação a respeito das contas apresentadas. São Paulo, 4 de
outubro de 2018.Hélio Campos Freire Presidente.

SINDICATO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Auditores-Fiscais Tributários do Município de São
Paulo – SINDAF/SP – CNPJ nº 60.534.138/0001-00, nos termos do
artigo 12 do seu Estatuto, estabelecido à Avenida Doutor Vieira de
Carvalho, 172, 5º andar, São Paulo/SP, convoca os filiados para a
Assembleia Geral a ser realizada em sua sede, no dia 9 de outubro de
2018, às 17:30 em primeira chamada e às 18:00 em segunda chamada
com qualquer número de filiados presentes, com a seguinte pauta,
relativamente à prestação anual de contas: . Apresentação das
contas e relatório da diretoria;.Apresentação dos pareceres pelos
Conselhos Fiscal e de Representantes; .Esclarecimento de dúvidas .
Deliberação a respeito das contas apresentadas. São Paulo, 4 de
outubro de 2018. Hélio Campos Freire Presidente.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0032861-26.2013.8.26.0053. A MM. Juiza
de Direito da 14ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes,
Estado de São Paulo, Dra. Alessandra Barrea Laranjeiras, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que a SÃO PAULO OBRAS -
SPObras e A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO movem uma ação de
Desapropriação contra Izabel Blanez Kraiczyk, CPF 269.257.208-40 e s/m Osvaldo
Kraiczyk, CPF: 272.352.628-34, Jacy Maria de Lima Silva ou Jaci Maria de Lima Silva,
CPF: 128.084.348-98, Maristela Rodrigues Blanez ou Maristela Rodrigues Cosme, CPF:
638.353.398-34, Marcos Antônio Blanes, CPF: 292.646.818-68 e Luiz Carlos Blanez,
representado por Karina Rodrigues Blanez, CPF: 272.204.668-70 e Rafael Rodrigues
Blanez, CPF: 348.789.078-00, objetivando a área de 68,00m², concernente a totalidade do
imóvel situado na Rua José Guerra, nº 227, Santo Amaro, contribuinte nº 087.200.0033-
2. Contestada a ação, foi recusada a oferta. Para o levantamento dos depósitos efetuados,
foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 dias a contar da publicação no
Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 01 de agosto de 2018.          B 03 e 04/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007835-
25.2017.8.26.0008 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 PROPULSÃO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME, CNPJ
14.455.046/0001-00, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Perfect Dents Clínica Ondontológica Eireli. Encontrando-se a ré 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$19.547,70 (até 31/05/2018),
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. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de setembro de
2018.          B 03 e 04/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1044129-74.2017.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
JAPAN AR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 04.231.723/0001-52, na pessoa de
seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.,
ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento
de R$ 79.941,43 (04.05.2017), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como ao
pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que vierem
a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, referente ao débito das faturas de fornecimento
de energia elétrica do imóvel situado na Rua Delfino Ribeiro Guimarães, nº 201, Capuava,
Mauá/SP, cliente nº 010323833, instalação nº MTE0011359. Estando a requerida em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, conteste, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso
IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora
(Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS.          B 03 e 04/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002879-69.2014.8.26.0002
O Dr. Ademir Modesto de Souza, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Regional I -
Santana. Faz Saber a Sabor D’Infância Restaurante Ltda, CNPJ 63.961.262/0001-32, na
pessoa de seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S.A., ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao
pagamento de R$ 210.652,85 (janeiro/2014), corrigidos e acrescido de encargos legais,
bem como ao pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas de energia
elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, referente ao débito das faturas
de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na Rua Bar de Capanema, 206,
Cerqueira Cesar/SP, Parceiro 0010118265, Instalação 50636189. Estando a requerida
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 13 de agosto de 2018.          B 03 e 04/10
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Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo - Comarca De São Paulo - Foro Central Cível - 45a
Vara Cível - Praça João Mendes s/no, 14o andar - salas no 1418/1422, Centro - CEP 01501-900,

Fone: (11), São Paulo-SP - E-mail: upj41a45@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 0011732-42.2018.8.26.0100. Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Con-
tratos Bancários. Exeqüente: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. Executado: RI-
CARDO GABRIEL HEMACORA PEREIRA - ME e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 0011732-42.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 45a Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Ferreira da Cruz, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) RICARDO GABRIEL HEMACORA PEREIRA - ME, CNPJ 09.039.557/0001-00, com
endereço à Rua Joichi Yamaji, 282, Metalurgicos, CEP 06150-260, Osasco - SP e Gabriel Hemacora
Pereira, CPF nº 375.655.188-16, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por
parte de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, para a cobrança de R$ 169.220,58. En-
contrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
que efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, sob pena de serem acrescidos honorários advocatícios e multa, ambos de 10% sobre o valor
do débito em aberto; sem pagamento o pagamento terá o prazo de 15 dias para oposição de Embar-
gos. Decorrido o prazo para oferecimento de resposta 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 03 de setembro de 2018. Documento
assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.

 VANDA MARIA DE OLIVEIRA PENNA ANTUNES DA CRUZ, Oficial do
16º Registro de Imóveis da Comarca da Capital, FAZ SABER a todos
quanto este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que nos termos
do artigo 26 §4º, da Lei 9.514/97 e por solicitação da fiduciária EMGEA
- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS, com sede no Setor Bancário Sul,
Quadra 2, Bloco B, Lote 18, 1ª Subloja, em Brasília - Distrito Federal,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.527.335/0001-13, INTIMA o fiduciante
EMERSON DE SOUZA, brasileiro, solteiro, maior, mecânico de
manutenção de veículos automotor, RG nº 42.940.185-1-SSp/SP,
inscrito no CPF nº 310.973.288-21, dado com residente e domiciliado
na Rua Biagio Marini, nº 56, Jardim das Carmelitas, podem também ser
encontrado na Rua Morubixaba, nº 400, Apto 86, Torre 03, Panorama
Residencial II, no 38º Subdistrito - Vila Matilde, ambos nesta Capital,
para que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última
publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Pamplona
nº 1593 - Jardim Paulista, a purgação da mora das prestações em
atraso conforme planilhas de débito, acrescida de juros e encargos,
que se vencerem, até a data do efetivo pagamento. O não pagamento
da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade
do imóvel matriculado sob nº 158.685, neste Registro em favor da
fiduciária. 02, 03 e 04/10

Edital de intimação - prazo de 01 mês. Processo nº 0104050-38.2009.8.26.0010 (c. 592/
09). O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional do Ipiranga/SP, Dr. Carlos
Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. Faz saber a JOSÉ JORGE MARQUES, de
qualificação ignorada, viúvo da finada Ana Maria Alexandre, que nos autos da ação de
procedimento Comum, em fase de cumprimento de sentença, requerida por Condomínio
Edifício Maria Cristina e Maria Regina, procedeu se à penhora do apartamento nº 11 e
respectiva vaga indeterminada de garagem, ambos do edifício Maria Cristina, à Rua
Agostinho Gomes, 1.814, Ipiranga, São Paulo-SP, descritos nas matrículas 86.258 e
86.257 do 6º CRI de São Paulo, tendo sido nomeada depositária a Sra. Maria Aparecida
Pereira Campos. Em virtude de não ter sido localizado para intimação pessoal, foi
determinada sua intimação por edital (NCPC, artigo 257, inciso III). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo.          B 04 e 05/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000207-83.2017.8.26.0002
O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São
Paulo, Dr. RAPHAEL AUGUSTO CUNHA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Union
Metal S/A, CNPJ 09.626.704/0001-49, na pessoa de seu representante legal, que Paiva
Comércio e Coberturas Ltda, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para
cobrança de R$ 46.968,48 (dez/2016), referente ao inadimplemento do contrato de obra
e prestação de serviços nº 12.187 B/D. 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 da 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 pela exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 18 de setembro de 2018.          B 04 e 05/10

Citação - Prazo 20 dias. Processo nº 1005442-38.2011.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Ramos,
Juiz de Direito da 21ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Alfredo Angel Taschetti,
CPF 845.439.730-20 e Hugo Sergio Arrejoria, CPF 231.469.698-07, que nos autos da
ação de Cumprimento de sentença, requerida por Neovia Telecomunicações S.A contra
RGP do Brasil Ltda, foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica
da empresa RGP do Brasil Ltda, CNPJ 011.985.591/0001- 10, objetivando integrar seus
sócios no polo passivo da presente ação, possibilitando-se, assim, o alcance de bens, os
quais garantirão o débito em litígio. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem e
requeiram as provas cabíveis, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado. São
Paulo, 16 de agosto de 2018.          B 04 e 05/10

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:24/10/18 - A partir das: 12:45
Local: CAIXA ECONOMICA FEDEERAL - AGENCIA TURIASSU, RUA TURIASSU,
Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a RUA ARACI, 162,
COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA, SP,  telefone 1139310744, faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do
sinal dado.

A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
será feita através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto as Agências
especificadas ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma
das  Agências da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicadas com no
mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.

Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da
praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas
correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções extrajudiciais.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:1D40C- CONTRATO: 218163504833-0-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA-
AGENCIA: 1816-3 GRANJA JULIETA

WALTER REINTHAL KIWI, BRASILEIRO(A), TECNICO ELETRONICO  CPF
64584860815, CI 7.491.065-SP, CASADO(A) COM ANGELICA GOMES KIWI,
BRASILEIRO(A), ESTUDANTE  CPF 64584860815, CI 9.727.918-SP.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 63, 6º ANDAR, BLOCO XI, EDIFICIO
ARARUAMA, CONDOMINIO PARQUE MARAJOARA SOL, SITUADO A AVENIDA
INTERLAGOS, Nº 492, 29º SUBDISTRITO-SANTO AMARO, SÃO PAULO,SP. COM A
AREA UTIL DE 92,8300M2, AREA COMUM DE 17,3222MS2 E AREA TOTAL DE
110,1522M2, CORRESPONDENDO-LHE A FRAÇÃO IDEAL DE 0,1423% NO
TERRENO. COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, ACESSORIOS
E GARAGEM SE HOVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 507.453,11
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 257.000,00

ITUPEVA, 01/10/18
ARY ANDRÉ NETO

01 – 04 - 24/10/18

NOTIFICAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. PROC. 1079828-63.2016.8.26.0100.  O Dr. Antonio Carlos de Figueiredo
Negreiros, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital- SP. Faz Saber a FRANCISCO EVANDRO FERREIRA
FIGUEIREDO (RG nº 20.641.573-4 e CPF nº 101.017.268-99) que CP URBANISMO E ADMINISTRAÇÃO
LTDA., lhe ajuizou uma ação de INTERPELAÇÃO JUDICIAL, representado pelo instrumento de compromisso
de compra e venda do Lote “14” da Quadra “O” do loteamento denominado “Portal das Águas”, estando,
atualmente, inadimplente com relação às parcelas 023/032 a 032/032 do acordo, que totaliza a quantia de R$
20.594,48. Estando o interpelado em lugar ignorado, expede-se edital de Notificação para que no prazo de
15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague as parcelas vencidas e vincendas, atualizadas, sob pena de rescisão
do contrato. Fica o interpelado Notificado para os termos da ação, bem como cientificados de que após o
cumprimento, pagas as custas e observadas as formalidades legais, e decorridas as 48 horas os autos serão
entregues a requerente. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 20/09/18.   03 e 04/10

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1018096-32.2017.8.26.0008. O Dr. Luis Fernando Nardelli, Juiz
de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP, Faz Saber a FABIO LUIZ CABRAL OLDANI
(R.G. nº 10.335.570-SSP/SP e CPF/MF nº 012.400.848-89) e SONIA MARIA CORTEZ OLDANI (RG nº
14.980.857-4-SSP/SP e CPF/MF nº 279.974.448-66) que ACURCIO DO NASCIMENTO AMARO lhe ajuizou
ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 39.110,78, referente ao não pagamento
de 4 (quatro) cheques. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a
fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela
metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo, 13/09/18.   03 e 04/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0024640-
37.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Duplicata Exequente: Ivess Comercio de
Rações Ltda Executado: Center Carne Quality Kiko Ltda EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0024640-37.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Civel, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS EDUARDO PRATAVIERA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Center Carne Quality Kiko Ltda que Ivess Comercio de Rações Ltda ajuizou uma ação Monitória
ora em fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue o pagamento do débito de R$ 7.208,58,
devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de
descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos
termos do artigo NCPC, art. 513 e § 2º IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de setembro de 2018.     03 e 04/10

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA LEONOR
CRUZ CUNHA, Nº 41, 8º SUBDISTRITO.-SANTANA, SAO PAULO  SP CEP 02043065
1º leilão 09/10/2018 partir 15:00 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU N°1371,
PERDIZES,  SAO PAULO, SP
Mutuarios:
SILVIA MARIA BANFI DE SOUZA, CPF 10374766894,
GERSON OLIVEIRA DE SOUZA, CPF 01447434854,

2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilao
Informações tel 1139310744 ou   RUA ARACI, 162, COLINAS DE INHANDJARA
JARDIM BRASIL ITUPEVA SP CEP     13295000

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

02 - 03 - 04/10/2018

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1053985-02.2016.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Coisas Requerente: Plurigoma Pisos de Borracha e Plásticos Ltda. Requerido: Beate Christine
Pflugl e outros EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1053985-02.2016.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Civel, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
CARLOS EDUARDO PRATAVIERA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a JOSEF PFLÜGL (R.N.E. n.º W315248Q
e CPF/MF n.º 038.092.98808) que PLURIGOMA PISOS DE BORRACHA E PLÁSTICOS LTDA, lhe ajuizou
uma AÇÃO PELO RITO COMUM, objetivando Julgue o pedido procedente e condene os RÉUS a restituírem
à AUTORA a quantia de R$ 42.712,33 (i.é, EUR 1.255,19 em 1/7/2005 + EUR 3.243,02 em 2/9/2005 + 2.918,40
em 1/6/2006), acrescidos dos juros de mora, devidos até a data do cumprimento da sentença, sem prejuízo
dos demais consectários legais, bem como condene-os ao pagamento dos honorários advocatícios e das
custas processuais, tudo de conformidade com os tópicos 2.1-2.3. Estando o réu em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir
os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de setembro de 2018. 03 e 04/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA Processo Físico nº: 0042821-02.2012.8.26.0001 Classe: Assunto:
Execução de Título Extrajudicial - Cheque Exeqüente: Instituto Presidente de Assistencia Social e a Saude
Executado: Maria Luiza da Silva Campo Grande EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO
Nº 0042821-02.2012.8.26.0001 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) MARIA
LUIZA DA SILVA CAMPO GRANDE, Brasileiro, RG 12836442, CPF 012.082.758-10, com endereço à Rua
Amaiba, 62, Tucuruvi, CEP 02307-140, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Execução
de Título Extrajudicial, movida por Instituto Presidente de Assistencia Social e a Saúde, onde procedeu-se a
penhora sobre parte ideal do imóvel pertencente à executada Maria Luiza da Silva Campo Grande consistente
no imóvel um terreno lote nº 20, com a área de 267,00 metros quadrados, localizado à Rua Manoel de Andrade,
no Bairro da Vila Nova Mazzei, no 22º Subdistrito-Tucuruvi, registrado no 15º Cartório de Registro de Imóveis
de São Paulo, ficando nomeada depositária a própria executada, a qual não poderá abrir mão do bem depositado
sem expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do descumprimento das obrigações
inerentes. Encontrando-se a executada 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, ofereça eventual embargos. 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
setembro de 2018. 03 e 04/10

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0007213-82.2013.8.26.0008. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII – Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana Dalla
Bernardina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KATHY PETRONILHA CAVALCANTE PEREIRA, CPF
094.787.778-90, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de
Banco Fiat S/A, alegando em síntese: O requerente celebrou com o requerido contrato de financiamento com
garantia de alienação fiduciária, sob o nº 62410-613277698, na valor total de R$ 24.884,65, comprometendo-se
a pagar em 60 parcelas mensais e consecutivas de R$ 675,21 cada uma, de acordo com as cláusulas e
condições pactuadas no contrato, com vencimento da 1ª. Primeira em 25/03/2011 e a última em 25/02/2016. Em
data de 10/03/2012, as partes celebraram aditamento ao contrato mencionado, sendo que o requerido
comprometeu-se a pagar 51 parcelas mensais e consecutivas de R$ 660,95 cada uma, vencendo-se a primeira
em 10/04/2012 e a última, de nº 51, em 10/06/2016, sendo entregue a título de garantia o veículo marca Fiat, tipo
Uno Mille, placas EQY9916, sendo o veículo apreendido em 16/09/2013. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 12 de junho de 2018. 04 e 05.10

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005938-71.2018.8.26.0704. 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) FABIO VASCONCELOS, brasileiro,
empresário, portador da cédula de identidade RG nº 5.934.417-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.613.598-
39, que na forma do artigo 513, paragrafo segundo, inciso IV do Código de Processo Civil, no prazo de 15
dias, pague o valor de sua condenação nos autos do cumprimento de Sentença nº 005938-71.2018.8.26.0704,
tendo em vista sua condenação nos autos da ação monitória nº 1006985-39.2013.8.26.0704, na importância
de R$ 105.749,49 (cento e cinco mil setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos). Encontrando-
se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO por Edital, para os atos e
termos do presente Cumprimento de Sentença para que, na forma do artigo 513 §2º do Código de Processo
Civil, intime-se o executado para que no prazo de 15 dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado
e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido
o prazo previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos sua impugnação.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez
por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento
voluntário no prazo de 15 dias, iniciarão os atos executórios. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de setembro de
2018. 04 e 05/10

Tech Mahindra Serviços de Informática S.A.
CNPJ/MF nº. 09.302.110/0001-82 NIRE 35.300.512.430

Edital de Convocação
Ficam convidados os acionistas da Tech Mahindra Serviços de Informática S.A. para se reunirem em 
AGOE, a realizar-se no dia 10/10/18, às 10 hrs, em sua sede na Avenida Maria Coelho Aguiar, n. 215, 5º An-
dar, Sala 1, Jardim São Luís, em SP/SP, a fim de deliberarem: Em AGO: (i) a aprovação de contas do exercício fin-
do em 31/03/18; e (ii) destinação do resultado, se o caso; e em AGE: (i) o grupamento da totalidade das ações 
de emissão da Companhia na proporção de 2 ações para formar 1 nova ação ordinária nominativa, sem va-
lor nominal; e, (ii) alteração do artigo 5º do Estatuto Social, se aprovado o grupamento.(02, 03 e 04/10/2018)

Processo 1032252-77.2016.8.26.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Spal Indústria Brasileira de
Bebidas S/A - Cervejaria Spaço Belo Ltda - ME - EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1032252-77.2016.8.26.0002.
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Duplicata.  Exeqüente: Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A.
Executado: Cervejaria Spaço Belo Ltda - ME EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032252-
77.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São
Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Cervejaria Spaço Belo Ltda - ME (CNPJ.
14.772.392/0001-11), que Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a
quantia de R$ 24.368,06 (junho de 2016), representada pelas Notas Fiscais n°s 004.793.127-16, 004.797.416-16,
004.805.314-16, 004.807.195-16 e 004.813.942-16. 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 04 de setembro de 2018.                                      03 + 04 / 10 / 2018.

Processo 0049027-92.2013.8.26.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A.
- GSM - Comercio de Brindes Ltda - ME - Paulo Andrade Gomes - Maria Teresinha Andrade Gomes - EDITAL DE
CITAÇÃO. Processo Físico nº:0049027-92.2013.8.26.0002. Classe: Assunto:Execução de Título Extrajudicial - Contratos
Bancários. Exeqüente: Itaú Unibanco S/A. Executado:GSM - Comercio de Brindes Ltda - ME e outros. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0049027-92.2013.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). RAPHAEL AUGUSTO CUNHA, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Paulo Andrade Gomes (CPF. 259.770.908-62), que Itaú Unibanco S/A lhe ajuizou ação de
Execução, objetivando a quantia de R$ 351.216,84 (novembro de 2015), representada pela Cédula de Crédito
Bancário - Novação de Dívida e Assunção de Obrigações n° 164603550889. Estando o executado em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante
seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de converter-se em penhora o arresto procedido sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 1.338,63 e R$
43,21. 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 30 de julho de 2018.                                                                         03 e 04 / 10 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0117860-96.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcia Tessitore, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) REIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA ME, CNPJ 07.347.387/0001-04, que
Elétrica Comercial Andra Ltda, lhe ajuizou ação Declaratória de Inexigibilidade de Título Extrajudicial c/c pedido de
Tutela Antecipada, de Procedimento Comum, objetivando a concessão da antecipação dos efeitos da tutela,
determinando a suspensão dos efeitos do protesto, emitindo o competente mandado ao 1° Tabelião de Protestos
de Letras e Títulos da Cidade de Curitiba/PR, julgando totalmente procedente a ação, para confirmar a tutela
antecipada, declarando inexigível a Duplicata Mercantil por Indicação, de n° 040, com vencimento em 26/12/2011,
no valor de R$ 2.600,00, levada a protesto perante ao já mencionado tabelião, sob protocolo n° 118256, que figura
como apresentante Banco Bradesco S/A e sacador e endossatário Reiplastic Indústria e Comércio de Plásticos Ltda
ME, tornando em definitivo os seus cancelamentos, bem como a condenação ao pagamento das demais cominações
legais. Concedida a tutela antecipada e 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. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07
de junho de 2018.                                                                                                                    03 e 04 / 10 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4003551-63.2013.8.26.0001
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).
ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) a Martha Lima Sousa,
empresa individual, inscrita no CNPJ 12.416.958/0001-47 e, na qualidade de representante legal, Martha
Lima Sousa, RG 326533990 SSP/SP, CPF 268.502.788-27 e a Rigleia Silva Lima, RG 32.653.400-3 SSP/SP,
CPF 268.522.798-98 e Clécio Mendes Silvano, CNH 04405460759 Detran/SP, CPF 070.234.156-88 que,
Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 535.283,27
(agosto/2013), referente Contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 20/00868-6, firmado em 20/02/2013.
Estando os executados em local ignorado, foi deferida a citação e intimação por edital, para que efetuem o
pagamento da dívida no prazo de 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, caso em que os honorários serão
reduzidos pela metade; sem pagamento proceda-se imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem
penhora, ou após o decurso do prazo do presente edital para no prazo legal de 15 dias para oposição de
embargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu débito, os devedores poderão depositar 30% do montante do
principal e acessórios e requerer pagamento do restante em 6 parcelas mensais com juros e correção
monetária, ficando ainda por este edital intimados do arresto on line havidos em contas através do convênio
Bacen-Jud, para manifestação em igual prazo, nomeando-se no caso do silêncio 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 13 de Agosto de 2018.

Companhia Müller de Bebidas
CNPJ/MF 03.485.775/0001-92 - NIRE 35300174054

Ata da Reunião Extraordinária III do Conselho de Administração
-

-

Jucesp

Indústria de Hotéis Guzzoni S.A. - CNPJ (MF) N° 64.631.344/0001-81 - NIRE MATRIZ 35300129547
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária

Data, Hora e Local: 20.07.2018, às 14 horas, à rua Augusta, 129, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. 
Mesa: Fabrizio Machado Guzzoni - Presidente, Gustavo Abreu Guzzoni - Secretário. Convocação: Dispensada. 
Deliberações Aprovadas: As demonstrações fi nanceiras do exercício de 31/12/2017, publicados no “Diário Ofi cial” do 
Estado e Jornal O Dia em 29.06.2018. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 20.07.2018. Acionistas: 
Fabrizio Machado Guzzoni, Patrícia Machado Guzzoni, Aurelio Abreu Guzzoni, Gustavo Abreu Guzzoni, Henrique Abreu 
Guzzoni, por procurador. JUCESP nº 463.485/18-0 em 28.09.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Oliveira Trust Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.310.054/0001-77 - NIRE JUCESP 353.0033020-0

Extrato de Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas Realizada em 30 de Abril de 2018
Aos 30/04/18, na Sede social da Companhia situada na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Joaquim Floriano, nº 1052, Itaim Bibi. 
Acionistas representando 100% do capital social. Deliberações tomadas por unanimidade: foi aprovado Em Assembleia Geral 
Ordinária: (1) Em relação ao exercício findo em 31/12/2017: (a) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial,  
as Demonstrações Financeiras; (b) face a não apuração de lucro líquido no exercício social findo em 31/12/2017, não haverá 
distribuição de dividendos; e Em Assembleia Geral Extraordinária: (2) o cancelamento do saldo de ações ordinárias Não 
Integralizado, referente ao aumento de capital aprovado na AGE realizada em 28/04/2017, equivalente a 52.322 ações ordinárias, 
no valor de R$ 149.938,76, em decorrência do vencimento do prazo para integralização; e (3) a alteração do Estatuto Social da 
Companhia em função de aportes decorrentes do aumento de capital da Companhia aprovado na AGE realizada em 28/04/2017, 
com a alteração do Artigo 4º, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º - O capital social da Companhia é de  
R$ 5.754.285,68, dividido em 2.029.943 ações nominativas, todas sem valor nominal, sendo 1.972.443 ações ordinárias e 57.500 
ações preferenciais resgatáveis. As ações são indivisíveis, não sendo reconhecido mais de um proprietário para cada ação.”. 
Encerramento da Pauta: Tendo sido apreciada a pauta da AGO/E, o Sr. Presidente informou que estava a mesma esgotada, 
determinando que os trabalhos fossem temporariamente suspensos para a lavratura da ata, reiniciando-se tão logo ocorresse a sua 
conclusão. Arquivada na JUCESP em 24/08/2018 sob o nº 389.920/18-6, Secretária Geral Flávia R. Britto Gonçalves  
e encontra-se disponível para consulta na sede social da Companhia.

ITP BENEFICIAMENTO DE SEMENTES LTDA.
CNPJ Nº 26.942.117/0001-88 - NIRE JUCESP Nº 35.230.329.208

EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 74/2018
A Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP torna público que o fiel depositário dos gêneros e mercadorias recebidos pela matriz 
da sociedade empresária “ITP Beneficiamento de Sementes Ltda” NIRE 35230329208, localizada na Rodovia de Acesso Paulino 
Clemente, SP 101/345 KM 3,2, Ipuã/SP, CEP: 14610-000, o Sr. Paulo César Lopes Pinheiro, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, 
portador da cédula de identidade RG nº 4.043.611-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob  nº 233.465.478-76, assinou em 24/09/2018 o 
Termo de Responsabilidade nº 74/2018, com fulcro nos arts. 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e 4º, da Instrução Normativa 
17/2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração, devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presente edital, 
nos termos do art. 8º da supracitada Instrução Normativa. Marcelo Strama, Presidente da JUCESP.

GAMBOA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 10.932.384/0001-34

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Valores expressos em Reais)

Reconhecemos a exatidão das presentes demonstrações contábeis 
encerradas em 31/12/2017 e 2016, conforme documentação apresentada.

RENATO ZANETTI GODOI 
Diretor - CRA 73.456/SP - CPF 172.812.368-24

CARLOS ALEXANDRE VENANCIO BATICIOTO 
Contador - CT/CRC 1SP238587/0-6 - CPF 039.261.596-77

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

31/12/2016 31/12/2017
Total Ativos 5.711.711 6.638.285

Ativo Circulante 41.086 17.616
Caixa e Equivalentes 41.086 17.464

Impostos a recuperar – 151
Ativo Não Circulante 5.670.625 6.620.669
Participações em Sociedades – 117.000

Imobilizado 5.670.625 6.503.669

Capital Social 
Subscrito

Reservas de 
Capital

Resultado do 
Exercício

Prejuízos 
Acumulados

Patrimônio 
Líquido

Saldo em 31/12/2016 3.180.000 960.000 (1.950.812) (217.000) 1.972.189
Integralização de AFAC 960.000 (960.000) – – –
Aporte de Capital 480.000 – – – 480.000
Absorção do Prejuízo - exercício anterior – – 1.950.812 (1.950.812) –
Resultado do Exercício – – 687.466 – 687.466

Saldo em 31/12/2017 4.620.000 – 687.466 (2.167.811) 3.139.655

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31/12/2016 31/12/2017
Receitas Operacionais Bruta – 50.408

(-) Impostos sobre Vendas – (1.840)
Receita Operacionais líquidas – 48.569
(-) Despesas Operacionais (223.127) (178.867)
(-) Depreciações (77.500) (301.794)
Receita/Despesa Não Operacional (1.650.185) 1.119.558

Receita/Despesas Financeiras (2.014) (15.667)
Outras Receitas Operacionais (1.648.171) 1.135.225

31/12/2016 31/12/2017
Total Passivo 5.711.711 6.638.285
Passivo Circulante 3.739.522 3.502.501

Empréstimos e financiamentos 2.000 177.983
Fornecedores a pagar 3.534.717 2.650.290
Tributos a pagar – 4.228
Adiantamentos – 670.000
Provisões 202.805 –

Patrimônio Líquido 1.972.189 3.135.783
Capital Social 3.180.000 4.620.000
Reservas 960.000 –

AFAC 960.000 –
Prejuízos Acumulados (217.000) (2.167.811)
Resultado do Exercício (1.950.812) 683.594

31/12/2016 31/12/2017
Resultado antes de IR/CSLL (1.950.812) 687.466

IRPJ/CSLL – (3.871)
Resultado do Período (1.950.812) 683.594
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PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.
com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloeiro O� cial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a 
venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento CSM 1625/2009. Da comissão da 
Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço 
de arrematação do imóvel. Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da 
responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais 
como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados apurados junto 
ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibili-
dade de ação regressiva contra o devedor principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU � cam sub-rogados no 
valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos � scais 
apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação 
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste 
edital supre eventual insucesso nas noti� cações pessoais e dos respectivos patronos.

GRANDES OPORTUNIDADES EM LEILÃO!

7ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL/SP – 7º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) POSTO 15 LAVABEM LTDA, RUBENS APROVIAN (CNPJ 58.767.294/0001-61), LAUDELINA PEREIRA APOVIAN, e demais inte-
ressados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial – Espécies de Títulos de Crédito – Proc. 0114532-08.2005.8.26.0100 (583.00.2005.114532) – Ajuizada por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ 34.274.233/0001-02). O(A) Dr(a). Sang Duk Kim, Juiz(a) 
de Direito da 7ª Vara Cível Do Foro Central/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 08/10/2018 às 14:00h, e com término no dia 10/10/2018 às 14:00h, entregando-o a quem 
mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 10/10/2018 às 14:01h, e com término no dia 30/10/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito 
lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula 5.385 do 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP: Um terreno 
à Rua Professor Luiz Oliani, antiga Rua Aracitaba, constituído pelo lote 4 da quadra 22 do Jardim Leonor, no 13º subdistrito, Butantã, distante 56,00m do ponto (lote 2 da mesma quadra) onde começa a curva da esquina das Ruas professor Luiz Oliani e Rua F-três, onde mede 20,00m 
de frente, por 40,00m da frente aos fundos de ambos os lados e 18,50m nos fundos, com a área de 765,00m² confrontando do lado direito com o lote 3, do lado esquerdo com o lote 5 e nos fundos, atualmente com o Espaço Livre Sistema de Recreio, que faz frente para a Rua Antonio 
Batista Pereira, antiga Rua Dois. Localização: Rua Professor Luiz Oliani, nº 176, Jardim Guedala, subdistrito Morumbi. AVALIAÇÃO: R$ 1.425.000,00 (Um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil reais) em novembro de 2016, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Consta 
na matrícula do imóvel: R.7 Arresto – Processo 583.00.2005.115310-5 – 1607/2005 – 17ª Vara Cível da Capital/SP; R.8 Arresto – Processo 583.00.2005.115313-3 – 1740/2005 – 19ª Vara Cível da Capital/SP; R.9 Arresto – Processo 583.00.2006.173453-8 – 1044/2006 – 1ª Vara Cível da 
Capital/SP; R.10 Arresto – Processo 583.00.2006.150738-9 – 752/2006 – 33ª Vara Cível da Capital/SP; R.11 e Av.18 Penhora – Processo 583.00.2006.142688-7 – 1607/2005 – 19ª Vara Cível da Capital/SP; R.12 Penhora – Processo 583.00.2006.220080-1 - 9ª Vara Cível da Capital/SP; Av.13 
Penhora – Processo 583.00.2005.112480-9 – 1704/2005 – 16ª Vara Cível da Capital/SP; Av.14 Penhora – Processo 05.108.831-8 – 5ª Vara Cível da Capital/SP; Av.15 Penhora – Processo 583.00.2005.112479-0 – 19ª Vara Cível da Capital/SP; Av.16 Penhora – Processo 583.00.2004.082010-
4 – 9ª Vara Cível da Capital/SP; Av.17 Penhora – Processo 583.00.2005.106000-7 – 26ª Vara Cível da Capital/SP; Av.19 Penhora – Processo 583.00.2005.115314-5 – 24ª Vara Cível da Capital/SP; Av.20 Arresto – Processo 583.00.2005.114532-1 – 7ª Vara Cível da Capital/SP; Av.21 
Penhora – Processo 583.00.2006.151557-0 – 5ª Vara Cível da Capital/SP; Av.22 Penhora – Processo 583.00.2006.150737-6 – 5ª Vara Cível da Capital/SP; Av.23 Arresto – Processo 583.00.2006.150740-0 – 28ª Vara Cível da Capital/SP; Av.24 Penhora – Processo 583.00.2006.183262-6 
– 18ª Vara Cível da Capital/SP; Av.25 Penhora – Processo 583.00.2005.114532-1 – 7ª Vara Cível da Capital/SP; DEPOSITÁRIO: Executado. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes
3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO JABAQUARA /SP – 3º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA (CPF 118.477.308-41) e s/mulher IDÊ FERREIRA DA SILVA (CPF 
180.078.678-64), e o terceiro interessado BONIFÁCIO MANOEL JOSÉ DE LIMA e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial – Proc. 0028734-69.2011.8.26.0003 – movida por LUCIA DE CÁSSIA RIBEIRO (CPF 075.084.878-26), MARIA 
RITA CONCEIÇÃO RIBEIRO (CPF 943.485.888-72)  e LUCY DE CÁSSIA RIBEIRO (CPF 075.084.988-60). A Dra. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional III – Jabaquara/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos 
artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal 
de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 08/10/2018 às 14:00h, e com término no dia 10/10/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com 
início no dia 10/10/2018 às 14:01h, e com término no dia 30/10/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do 
Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): 1) O APARTAMENTO tipo “A”, nº 72, localizado no 7º andar do “EDIFÍCIO BRUNA”, situado à Rua Itaituba, nº 80, esquina com a Rua Alencar Araripe, no Bairro Moinho Velho, 18º Subdistrito 
– Ipiranga, com a área real privativa de 72,600m2, a área real comum de 66,107m2 (nesta incluída a área de garagem, correspondente ao direito de utilização de uma vaga na garagem coletiva do empreendimento, localizada nos subsolos, para estacionamento e guarda de um veículo 
de passeio, em local indeterminado, com auxilio de manobrista), a área real total de 138,707m2 e a fração ideal de terreno de 2,4632%. O terreno onde está construído o referido edifício, encerra a área de 869,00m2. Contribuinte nº 049.053.0059-2. Objeto de Matricula nº 136.820 – 6º 
CRI de Capital. BENFEITORIAS: Piso em carpete de madeiras/cerâmico, Sala de Estar/Jantar, 01 (um) Suíte, 02 (dois) dormitório, 01 (um) banheiros, cozinha, área de serviço e banheiro de funcionário, 01 Vaga de Garagem. O referido edifício contem Salão de Festas, Salão de Jogos, 
Playground, Sauna e Quadra Poliesportiva. AVALIAÇÃO: R$ 401.382,22 (quatrocentos e um mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) em maio/2018, atualizado pela tabela pratica do TJSP. ÔNUS: Consta da referida matricula conforme AV-7 e AV-8 de 11/10/2012, 
PENHORA EXEQUENDA. Consta débito de divida ativa no valor de R$ 2.244,56 e Débito de IPTU do ano corrente no valor de R$ 201,95 ambos atualizados até OUTUBRO/2016. DEPOSITÁRIO: José Carlos Ferreira da Silva DÉBITO EXEQUENDO: R$ 109.449,26 atualizado até 
(maio/2014). As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1091110-64.2017.8.26.0100. O 
Dr. Gustavo Coube de Carvalho, Juiz de Direito da 5ª Vara 
Cível Central/SP. Faz saber a Euromobile Mont e Moveis 
Planejados Ltda-ME CNPJ 14.102.425/0001-16, que Virginia 
Ribeiro de Aguiar Guglielmi ajuizou ação comum, objetivando 
seja julgada procedente, declarando rescindido o contrato, 
condenando a Ré ao ressarcimento de 90% dos valores 
pagos pela Autora, ou seja, R$ 43.200,00, na compra dos 
móveis planejados que não foram sequer confeccionados, 
acrescido das custas judiciais, despesas processuais e 
honorários advocatícios. Estando a ré em lugar ignorado, 
expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir do 
prazo supra, conteste o feito, 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.            [03,04] 

VNAN Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 24.291.246/0001-28 - NIRE 35.229.760.243

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 28/09/2018
Data, Hora e Local: 28/09/2018, às 10 horas, na sede social, Rua dos Alcatrazes, 440, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do 
capital social. Mesa: Victor Abou Nehmi Filho - Presidente, Artur Duarte Nehmi - Secretário. Deliberações Aprovadas: 
(i) redução do capital social, por ser excessivo ao seu objeto social, no montante de R$ 1.783.777,00, passando de R$ 18.798.171,00 
para R$ 17.014.394,00, com o cancelamento de 1.783.777 quotas, no valor de R$ 1,00 cada, que, após a efetivação da redução, 
será restituído aos sócios em bens, da seguinte forma: (a) o sócio Victor Abou Nehmi Filho, receberá 16.827 ações ordinárias 
nominativas da Yessinergy Holding S.A.,sede em Campinas/SP, CNPJ nº 10.855.778/0001-36, atos constitutivos registrados 
na JUCESP sob o NIRE 35.300.368.851, no valor de R$ 1.699.353,00; e (b) Artur Duarte Nehmi, receberá 836 ações da 
Yessinergy Holding S.A., acima qualifi cada, no valor de R$ 84.424,00; e (ii) autorizar à administração a prática de todas as 
medidas necessárias. Após a efetivação da redução, será promovida a alteração do contrato social. Encerramento: Nada mais, 
lavrou-se a ata. Mesa: Victor Abou Nehmi Filho - Presidente e Sócio, Artur Duarte Nehmi - Secretário e Sócio.

PALLADIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A 
CNPJ 23.438.941/0001-07

 (Valores expressos em milhares de Reais - R$)
Balanços patrimoniais

Ativo / ativo circulante 85 -
Ativo não circulante

-

-
- -

-
-

 - Administrador
- CRC 1SP212397/O-7 Contadora

Capital 
social

Lucros  
Total

- -
Aumento de Capital Social 1.403 - -

-
Aumento de Capital Social 2.160
Lucro líquido do exercício - 22 22

Balanços patrimoniais

Capital social 3.573 1.413
Lucros acumulados (22) -

-

Redução de Reserva de Capital - (742)
Integralização de Capital 3.573 1.403

85 -
85 -
85 -

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0000388-46.2018.8.26.0009 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - 
Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Akemi 
Okoda Oshiro Kato, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA 
BASTOS LTDA., CNPJ 03.961.344/0001-55, que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por Condomínio Edifício Residencial Rainha 
Elisabeth, objetivando receber a quantia de R$89.831,72 
(nov/17), referente à sua condenação. Encontrando-se a 
executada 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 quinze 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$89.831,72 (nov/17), 
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 a executada, 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.         [04,05] 

RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM IMÓVEL, bem como para
INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS: MAFALDA ALMEIDA CAMPOS LOTTO, CPF 115.136.018-06; JOSÉ
GUSTAVO DE ALMEIDA CAMPOS LOTTO, CPF 115.136.048-13; JOSÉ GUILHERME DE ALMEIDA
CAMPOS LOTTO, CPF 063.544.358-98, eventual(is) cônjuge(s) se casado(a)(s) for(em); eventuais
sucessores/herdeiros, locatários e demais interessados, expedido nos autos do Processo Físico nº 0195796-
76.2007.8.26.0100 (583.00.2007.195796), Ação de Demarcação/Divisão, ora em fase de Cumprimento de
Sentença ajuizada por SÉRGIO RAMOS PEREIRA, CPF 055.659.528-91 E OUTRA. A Drª. Tonia Yuka
Kôroku, MMª. Juíza de Direito da 13ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP, com fulcro no artigo 879, II c/c o artigo
882, § 2º do CPC, regulamentado pelo Provimento CSM nº 1625/09 e art. 250 e seguintes das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, FAZ SABER
aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que a Gestora Oficial
CHRISTOVÃO GESTÃO E PUBLICIDADE LTDA., representada por seus leiloeiros judiciais, Christovão de
Camargo Segui OAB/SP 91.529 e Luiz Carlos Levoto, inscrito na JUCESP sob o nº 942, levará a leilão “on
line” o bem imóvel abaixo descrito no sítio www.leilaoinvestment.com.br, em condições que se seguem: DO
BEM IMÓVEL: IMÓVEL: PRÉDIO E SEU RESPECTIVO TERRENO SITUADOS NA RUA SOARES DE
BARROS Nº 16, no 28º subdistrito – Jardim Paulista, medindo o terreno, 10,00m de frente para a citada rua,
por 36,00m da frente aos fundos, em ambos os lados, tendo nos fundos a mesma metragem da frente, encerrando
a área de 360,00m², confrontando, de quem da rua olha para o imóvel, do lado direito com os imóveis sem
número (contribuintes nºs 299.024.0066-1 e 299.024.0067-1), lançados pela Rua Bissau, do lado esquerdo
com o prédio lançado pelo nº 28 da Rua Soares de Barros; e aos fundos com o córrego do matadouro.
CONTRIBUINTE Nº 299.024.0070-1. MATRÍCULA nº 175.640 do 4º CRI/SP. DOS ÔNUS: 1-) R. 04, 27/11/
2007. Carta de adjudicação a favor dos exequentes, referente à parte ideal de 57,11% da metade ideal do
imóvel, (ou 28,55% do todo), passada em 23/03/2006 pelo Juízo da 16ª Vara Cível do Foro Central desta
Capital, Proc. 000.99.083484-2, Ação de Exec. de Tít. Extraj. Ajuizada pelos oras credores x José Guilherme
de Almeida Campos Lotto e Outra; 2-) Av.05, 03/11/2017. Penhora da parte ideal de 25% do imóvel desta
matrícula de propriedade de José Guilherme de A. C. Lotto, nos autos da Ação de Exec. Civil, Proc. 0252108-
72.2007.8.26.0100, da 11ª Vara Cível do Foro Central/SP, ajuizada por Neyde Campanella Ramos Pereira e
O. x José Guilherme de Campos Lotto e O; 3-) Há Débitos de IPTU – Exercício Atual-2018 – Valor total
corrigido: R$ 4.600,00; valor da prestação: R$1.533,59. Há débitos de Exercícios Anteriores 2004 a 2010.
DÍVIDA ATIVA - Consulta Detalhada de Débitos IPTU/CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA/TRSD: R$
352.153,66. Nº do Contribuinte: 299.024.0070-1. Nºs. das dívidas Ativas – Ajuizadas: 572.555.0/98-2, 908.466.5/
99-6, 590.653.9/00-1, 564.532.8/01-9, 583.740.5/02-1, 583.758.8/03-5, 673.456.1/04-6, 653.757.1/05-7, 710.519.3/
06-9, 578.337.2/07-2, 178.943.0/08-9, 717.348.2/08-9, 717.348.2/08-9, 717.348.2/08-9, 536.301.2/09-1, 534.472.7/
10-0, 530.218.8/11-2. Total de débitos: 17 (conf. pesquisa no sítio da PMSP em 20/08/2018). DO VALOR
TOTAL DO IMÓVEL: R$ 3.746.383,69 9 (atualizado até agosto/2018, conf. tabela DrCalc.net – Índices e
Cálculos na Web, tendo-se por base o laudo de fls. 239, 280 e 282 dos autos que em junho/2015 avaliou o imóvel
em R$ 3.190.000,00). DO VALOR DA PARTE IDEAL DO IMÓVEL - ADJUDICADO AOS CREDORES: R$
1.068.717,60 (atualizado até agosto/2018, conf. tabela DrCalc.net – Índices e Cálculos na Web, tendo-se por
base o laudo de fls. 281-282 dos autos, que em junho/2015 avaliou a parte ideal do imóvel em R$ 910.000,00).
DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão/Praça começa em 23/10/2018, às 14h00 e termina em 26/10/2018,
às 14h00. O 2º Leilão/Praça começa em 26/10/2018, às 14h01min. e termina em 21/11/2018, às 14h00.
DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao
valor da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor atualizado da
avaliação, conf. Tabela do TJ/SP (2º leilão). Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal
www.leilaoinvestment.com.br para que participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações
solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO: Caso não haja propostas para pagamento à
vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, até o início da primeira etapa proposta
por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja
considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, exceto a comissão
do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado antes da expedição da carta de
arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses. Prevalecerá a proposta de maior valor, que estarão sujeitas
a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único e Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º ambos do CPC).
DO PAGAMENTO: O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial,
no site: www.tjsp.jus.br, (clicar em portal de custas, emissão de guias e depósito judicial), respectivamente,
no prazo de até 24 horas da realização do leilão. (Art. 884, IV do CPC). DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do lanço) e deverá ser paga mediante
DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na
conta do Gestor Oficial: Christovão Gestão em Alienações Eletrônicas e Publicidade Ltda., CNPJ nº 12.871.578/
0001-00, Banco Itaú, Agência 0349, C/C 47447-8. (Art. 884, Par. único do CPC). Pelo presente, fica(m)
o(a)(s) executado(a)(s) MAFALDA ALMEIDA CAMPOS LOTTO, CPF 115.136.018-06; JOSÉ GUSTAVO
DE ALMEIDA CAMPOS LOTTO, CPF 115.136.048-13; JOSÉ GUILHERME DE ALMEIDA CAMPOS
LOTTO, CPF 063.544.358-98, eventual(is) cônjuge(s) se casado(a)(s) for(em); eventuais sucessores/
herdeiros, locatários e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m)
localizado(a)(s) para intimação pessoal. Dos autos do processo não há recursos pendentes de julgamento.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 21 de agosto de 2018. Edital
completo e demais condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:23/10/18 - A partir das: 14:00
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU, RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a RUA ARACI, 162,
COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA, SP,  telefone 1139310744, faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do
sinal dado.

A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
será feita através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto as Agências
especificadas ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma
das  Agências da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicadas com no
mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.

Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da
praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas
correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções extrajudiciais.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:1D422- CONTRATO: 106124036751-8-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA-
AGENCIA: 0612-2 BROOKLIN
FRANCISCO LAVADO, BRASILEIRO, FERRAMENTEIRO  CPF 26951762872, CI
5.787.677-SP, CASADO(A) COM ANA MARIA MENEZES LAVADO, BRASILEIRO(A),
DO LAR  CPF 26951754853, CI 8.418.461-SP.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: UM PREDIO SITUADO A RUA MELQUIADES, Nº 103,
ANTIGO Nº 153. PARTES DOS LOTES 1 A 6, QUADRA M, VILA MARARI, BAIRRO
CUPECE, 29º SUBDISTRITO-SANTO AMARO, SAO PAULO, SP. MEDINDO 10MS DE
FRENTE, POR 23,00MS DA FRENTE AOS FUNDOS DE AMBOS OS LADOS, TENDO
NOS FUNDOS A LARGURA DA FRENTE, ENCERRANDO A AREA DE 230,00M2.
COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS E ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 340.174,82
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 440.000,00

SED:1D6FA- CONTRATO: 817970003377-1-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA-
AGENCIA: 1816 - GRANJA JULIETA
SOLANGE APARECIDA DA SILVA ABBADE, BRASILEIRO(A),COMERCIARIA, CPF
05605201824, CI 16.173.279-3-SSP/SP, SOLTEIRO(A),  e cônjuge, se casado(a)
estiver.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 41, 4º ANDAR OU 5º PAVIMENTO, BLOCO
15, PARQUE RESIDENCIAL M BOI MIRIM, SITUADO A ESTRADA M BOI MIRIM, Nº
2.298, JARDIM THOMAS, 32º SUBDISTRITO - CAPELA DO SOCORRO, SAO PAULO,
SP. COM A AREA UTIL DE 45,2275M2 E A AREA COMUM DE 9,13096M2, NESTA JA
INCLUIDA A AREA CORRESPONDENTE A 1 VAGA INDETERMINADA NA GARAGEM
COLETIVA PARA A GUARDA E ESTACIONAMENTO DE 1 VEICULO DE PASSEIO,
PERFAZENDO A AREA TOTAL DE 54,35846M2, CORRESPONDENDO LHE O
TERRENO CONDOMINIAL, UMA FRAÇÃO IDEAL DE 0,10288% E NAS DESPESAS
E DEMAIS COISAS COMUNS DO BLOCO, UMA FRAÇÃO IDEAL DE 2,7777%. COM
TODAS AS SUAS INSTALAÇOES, BENFEITORIAS, ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 481.044,17
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 205.000,00

ARY ANDRÉ NETO

01 - 04 - 23/10/2018

EDITAL DE LEILÃO E DE INTIMAÇÃO DAS PARTES - O MM. Juíz de Direito, Doutor Álvaro Luiz Valery Mirra, da 01ª Vara 
Cível do Foro Regional VI - Penha de França - da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação ajuizada 
por AGENOR GIOLLO contra EVERALDO ALVES LEITE JÚNIOR - Processo nº 0009770-19.2011.8.26.0006, e que 
foi designada a venda do imóvel abaixo descrito, através do portal eletrônico www.nacionalleiloes.com.br, conforme 
disposto no Novo CPC e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo-SP, 
bem como a intimação do executado EVERALDO ALVES LEITE JÚNIOR, brasileiro, solteiro, maior, portador da Cedula de 
Identidade RG nº 24.119.295-x/SP e inscrito no CPF sob o nº 147.471.178-22, martelinho, residente e domiciliado na Rua 
Henrique Rodrigues Peres, 334 - CEP: 03582-020 - São Paulo/SP; do Senhor TACILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, cabeleireiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.251.928-5 e inscrito no CPF sob onº 323.283.709-34; e 
da sua esposa Senhora SUELY SANTIAGO DE OLIVEIRA, brasileira, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
18.389.259/SP e inscrita no CPF do marido, residentes e domiciliados na Rua Maniaçu, nº 10 - CEP: 03579-250 - São Paulo/
SP; e do Co-Proprietário Senhor JOAQUIM DE OLIVEIRA MAIA, brasileiro, viúvo, tintureiro, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 1.261.981/SP e inscrito no CPF sob o nº 951.428.948-04, residente e domiciliado na Rua Maniaçu, nº 10 
- CEP: 03579-250 - São Paulo/SP, para tomarem ciência das datas dos Leilões, nos termos do artigo 889, inciso I, do Novo 
CPC de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado 
em que se encontra. A descrição detalhada e as fotos do imóvel a ser apregoado estão disponíveis no portal www.
nacionalleiloes.com.br. DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o imóvel a ser apregoado. As visitas, 
quando autorizadas, deverão ser agendadas via e-mail contato@nacionalleiloes.com.br. DA PRAÇA - A praça será realizada 
por MEIO ELETRÔNICO, através do portal www.nacionalleiloes.com.br O 1º Leilão terá início em 05 de outubro de 
2018 às 14:00 horas e se encerrará em 10 de outubro de 2018 às 14:00 horas. Não havendo lance igual ou 
superior à importância da avaliação nos 3 (três) dias úteis subsequentes ao início do 1º Leilão; o 2º Leilão 
seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se no dia 10 de outubro de 2018 às 14:01 horas e se encerrará no dia 
31 de outubro de 2018, às 14:00 horas. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO IMÓVEL- No primeiro pregão, o valor 
mínimo para a venda do imóvel apregoado será o valor da avaliação judicial. No segundo leilão, não serão aceitos lances 
inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES - Os lances deverão ser ofertados pela 
Internet, através do Portal www.nacionalleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Preza o artigo 130, parágrafo único do CTN, a 
sub-rogação em caso de débitos fiscais sobre o respectivo preço. Assim, o arrematante não se responsabilizará pelo 
pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre o imóvel arrematado. Ficando responsável pelo pagamento dos 
débitos de outra natureza, tais como condomínio, água, luz e gás. Sendo dever do Arrematante a consulta dos débitos junto 
aos competentes órgãos e instituições, não podendo alegar desconhecimento de débitos e ônus existentes. DA COMISSÃO 
DEVIDA AO LEILOEIRO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do preço de arrematação do imóvel.A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será 
devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 
alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o 
pagamento do lance ofertado, no prazo de até 24 horas após o encerramento da praça, através de guia de depósito judicial 
em favor do Juízo Responsável. * Os interessados em adquirir o bem em prestações poderão apresentar até o início do leilão 
sua proposta (conforme previsto pelo artigo 895 do Novo CPC) por escrito ao Leiloeiro, que encaminhará ao Juiz para 
apreciação. “Art. 895 O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: I - até o 
início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II - até o início do segundo 
leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. § 1o A proposta conterá, em qualquer hipótese, 
oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 
(trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar 
de imóveis. § 2o As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção 
monetária e as condições de pagamento do saldo. § 3o (VETADO). § 4o No caso de atraso no pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. § 5o O 
inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução 
do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. § 6o A 
apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão. § 7o A proposta de pagamento do lance à vista 
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. § 8o Havendo mais de uma proposta de pagamento 
parcelado: I - em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; II 
- em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. § 9o No caso de arrematação a prazo, os 
pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao 
executado.” DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24 
horas a contar do encerramento da praça, através de depósito bancário (Banco Santander, Agência 1802 e Conta Corrente: 
01.000697-8). Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos ao mesmo 
os valores pagos e relativos ao preço do imóvel arrematado e à comissão do Leiloeiro, deduzidas as despesas incorridas. DA 
ADJUDICAÇÃO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do imóvel pelo exequente, este ficará 
responsável pela comissão devida ao Leiloeiro. DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO - Se o executado pagar a dívida antes de 
adjudicado ou alienado o imóvel, na forma do artigo 651, do Código de Processo Civil, deverá apresentar até a data e hora 
designadas para a praça, a guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa 
quanto à remição da execução, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. DOS EMBARGOS À 
ARREMATAÇÃO - No caso de interposição de recurso, a arrematação poderá ser suspensa pelo MM. Juiz responsável.As 
demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Provimento CSM no 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, do 
CP.Todas as regras e condições da Praça estão disponíveis no Portal www.nacionalleiloes.com.br. OBSERVAÇÃO: Se por 
qualquer motivo, a intimação pessoal do(s) executado(os), quando for(em) necessária, não se realizar efetivamente no 
endereço constante dos autos, incidirá a disposição do art. 238, parágrafo único do Código de Processo Civil e, em reforço, 
considerar-se-á a intimação feita pelo edital IMÓVEL A SER LEILOADO: 50% DO LOTE 10 DA QUADRA 19, COM 
ÁREA DE 250 M2: UM TERRENO MEDINDO 10,00 METROS DE FRENTE, 25,00 METROS DO LADO DIREITO 
VISTO DA RUA, 25,00 METROS DO LADO ESQUERDO, 10,00 METROS NOS FUNDOS. CONFRONTAÇÕES: 
FRENTE PARA A RUA 9, LADO DIREITO COM O LOTE 9, LADO ESQUERDO COM O LOTE 11, FUNDOS COM O 
LOTE 14, NO JARDIM IPANEMA, EM VILA MATILDE. ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA MANIAÇU, nº 10 - VILA 
MATILDE - SÃO PAULO/SP. INSCRIÇÃO DE LOTEAMENTO nº 119CONTRIBUINTE nº 147.104.0010-4TRANSCRIÇÃO 
nº 112.088 - DO 9º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA SÃO PAULO/SP. AVALIADO EM ABRIL/2014 POR 
R$ 219.000,00 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL REAIS) - CONFORME LAUDO DE FLS 246/325 E 
339/343AVALIAÇÃO ATUALIZADA PARA MAIO/2018: R$ 277.712,71 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL E 
SETECENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) - conforme TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DE 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS*** TOTAL DO DÉBITO ATUALIZADO PARA MAIO/2018: R$ 
67.383,81 (SESSENTA E SETE MIL E TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS). E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, e para que produza os efeitos de direito, expediu-se o 
presente EDITAL, que será publicado em jornal de grande circulação e afixado em local de costume. E, de acordo com o Novo 
Código de Processo Civil, será também disponibilizado na rede mundial de computadores através do no portal eletrônico: 
www.nacionalleilões.com.br. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 21 de maio 
de 2018. Álvaro Luiz Valery Mirra - Juiz de Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1104873-69.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Madeira Dezem, na forma da Lei, etc.FAZ
SABER a(o) MMS DISTRIBUIDORA ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ 17.303.831/0001-35, que lhe foi proposta uma
ação de Monitória por parte de Wahl Clipper Comércio de Utensílios para Cabelos Ltda., empresa com filial na Rodovia
Geraldo Scavone, 2300, UC 45, na cidade de Jacareí, Estado de São Paulo (CEP 12.315-490),CNPJ nº 08.011.326/0004-
79, alegando em síntese: que, após vários anos de uma relação comercial, a Ré acumulou títulos sacados e não pagos
à Autora, resultando num total de R$ 73.188,78 (setenta e três mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos)
em dívidas entre os meses de Agosto e Dezembro de 2013, valor que atualizado até a data da propositura da presente
ação é de R$ 100.797,36 (cem mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos). 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, 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.                                                                                    03 e 04 / 10 / 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 0006840-66.2018.8.26.0011. Classe: Assunto: Cumprimento de Sen-
tença - Seguro. Exeqüente: Sul America Cia de Seguro Saude. Executado: 4 U Comercio Exportacao Importacao Ltda
Me. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006840-66.2018.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea Ferraz Musa, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 4 U COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA ME, CNPJ 65.835.092/0001-75, que
lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Sul America Cia de Seguro Saude, requerendo
a execução da sentença que julgo procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.227,16, corrigido
pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo desde a propositura da ação, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mais custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios de 10% do valor da causa. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para providenciar, em 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, o pagamento do valor atualizado do débito apontado na inicial (R$ 9.241,01 - ago/18),
devidamente atualizado, devendo recolher 1% ao Estado em guia própria (R$ 128,50), sob pena de incidência da
multa de 10%, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma prevista no artigo 523,
parágrafo primeiro do Novo Código de Processo Civil. Fica a parte executada ciente que o prazo para impugnação
é de 15 dias, e iniciase após o transcurso do prazo previsto no art. 523, do Novo Código de Processo Civil, supra citado.
A impugnação independe de penhora (garantia) ou nova intimação, e poderá versar tão somente sobre a matéria
exposta no parágrafo primeiro do art. 525, do Novo Código de Processo Civil. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 10 de setembro de 2018.                                                                   04 e 05 / 10 / 2018

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007582-09.2018.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Luiza Queiroz do Prado, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) RAIMUNDO NONATO LIMA DE SOUSA, Brasileiro, Empresário, CPF 481.175.793-91, R.N.L. DE SOUSA PEÇAS ME,
CNPJ 14.845.369/0001-00, 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 úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia
de R$ 287.823,12, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de setembro de 2018.
04 e 05 / 10 / 2018

FOROS REGIONAIS. IV LAPA. VARAS CÍVEIS. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 0119274-05.2007.8.26.0004.
O Dr. Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa/SP, Faz Saber a
Djalma Alves da Silva (CPF. 229.425.188-12), que Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens Ltda lhe ajuizou ação de
Execução, objetivando a quantia de R$ 8.023,34 (julho de 2007), representada por notas fiscais e pelo cheque n°
016108 da agência 2180, conta 00082-9 do Banco Santander Brasil S/A. Estando o executado em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante
seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado
regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado.                                      04 e 05 / 10 / 2018

28ª Vara Cível do Foro da Capital/SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1064584-65.2014.8.26.0100. A Dra. Ana Lúcia
Xavier Goldman, MMª. Juíza de Direito da 28ª Vara Cível da Capital/SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTO ANTONIO LTDA, CNPJ/MF n.º 11.244.357/0001-31; ADAUTO
PEREIRA DA SILVA JUNIOR, CPF/MF. 659.077.104-97, que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial, por parte de BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A atual razão social CCB
BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) MÚLTIPLO S/A, objetivando a cobrança da quantia
de R$ 207.754,09, atualizado ate 07/07/2014, referente à Cédula de Credito Bancário nº 1104513-5 no valor
de R$ 506.000,00 que deveria ser pago em 60 prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 14.536,83sendo
a primeira em 15.09.2010. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que pague no prazo de 03 dias, a fluir após dos 20 dias supra, pague o débito,
devidamente atualizado, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para garantia da
presente ação, inclusive de que poderá oferecer embargos em 15 dias, sob pena de presumirem-se aceitos
como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. São
Paulo, 02 de outubro de 2018. 04 e 05/10

LEILÕES ON LINE

CADASTRE-SE ANTECIPADAMENTE PARA PARTICIPAR DO LEILÃO
OBS: Todos os lotes são de celulares/modems/acessórios novos, sem garantia de troca/funcionamento.

Rua da Mooca, 3.508 - Mooca - São Paulo/SP

DATA: 05 de outubro de 2018 - 14:00hs
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Informações pelo telefone: 11-3550-4066, ramal 250

e-mail: eduardo@frazaoleiloes.com.br
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JUCESP nº 751

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1131120-87.2016.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Condomínio Requerente: Condomínio Edifício Soberano Requerido: Wagner Carlos Sirio Caldas
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1131120-87.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO AUGUSTO
OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WAGNER CARLOS SIRIO CALDAS, Brasileiro, Solteiro,
Autônomo, RG 8552742, CPF 007.133.626-50, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por
parte de Condomínio Edifício Soberano, objetivando em síntese: O recebimento da quantia de R$ 4.617,13
referente às despesas de reforma e manutenção externa do edifício, conforme recibo anexo da construtora
responsável pela reforma. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de setembro de 2018.   03 e 04/10

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1015065-18.2014.8.26.0005 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Duplicata Exeqüente: sakamoto lubrificantes peças e serviços ltda Executado: Luis Araújo dos
Santos Junior EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1015065-18.2014.8.26.0005
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo,
Dr(a). CESAR AUGUSTO FERNANDES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIS ARAÚJO DOS
SANTOS JUNIOR, CNPJ 14.878.312/0001-07, por seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de sakamoto lubrificantes peças e serviços ltda, objetivando
receber a quantia de R$ 7.524,99 (Ago/2014), relativa as duplicatas anexas aos autos, inadimplidas pelo
executado. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital para, no prazo de 03 dias,
pague a dívida reclamada, atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios
do(a) exequente arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito. Efetuado o pagamento, os honorários
serão reduzidos pela metade (art.827, § 1º, CPC.); ou, em 15 dias, embargue a execução reconhecendo o
crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas,
honorários de advogado, e requerer o pagamento do débito em até 06 parcelas mensais, corrigidas pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% ao mês (art. 916, CPC.), a fluírem após
o prazo supra, sob pena de revelia, caso em que será nomeado curador especial, prosseguindo o feito até
satisfação da dívida. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de setembro de 2018.

03 e 04/10
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Companhia Müller de Bebidas
CNPJ/MF nº 03.485.775/0001-92 - NIRE nº 35.300.174.054

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
-

-

-

-

Jucesp

MP SECURITIZADORA S/A
(Em constituição)

Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição. 
Em 02/08/18, às 11h, na sede social, à Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159, Conj. 1809, 18º Andar, Guarulhos/SP. 
Presença de Acionistas: Estiveram presentes todos os Acionistas, a saber, Sra. Fernanda Prado dos Santos, 
Sr. Lucas Ricardo Merino e Sr. Vitor Merino, na qualidade de subscritores do Capital Social da empresa ora 
constituída, conforme as assinaturas apostas na Lista de Presença e no Boletim de Subscrição das quotas, 
representando assim, 100% do Capital Social votante. Composição da Mesa: Presidente, Sra. Fernanda Prado 
dos Santos e Secretário, Sr. Lucas Ricardo Merino. Publicações: Os acionistas foram convocados por Carta 
Convite, entregue em 11/07/18. Ordem do Dia e Deliberações: Por unanimidade de voto e sem quaisquer restrições 
foi deliberado: 1) Leitura e aprovação da minuta do Estatuto Social: Aprovação unânime pelos presentes, 
passando o Estatuto Social da MP Securitizadora S/A., a ter a redação estabelecida ao final das deliberações desta 
Ata. 2) Boletins de Subscrição das Ações: Foi aprovada a subscrição do Capital Social da Companhia, nos 
seguintes termos: Boletim de Subscrição I: a) Nome: Fernanda Prado dos Santos, CPF 203.953.238-27, 
RG 20.266.018-7 SSP/SP; Lucas Ricardo Merino, CPF 311.484.968-74, RG 42.250.723-4 SSP/SP, e Vitor Merino, 
CPF 371.192.088-88, RG 45.443.685-3 SSP/SP. Ações Subscritas: 10.000 ações ordinárias nominativas com 
direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalizando R$ 10.000,00. Percentual de integralização das 
Ações: 100%; Distribuição por subscritor: Fernanda Prado dos Santos: 33,34% de ações; Lucas Ricardo Merino: 
33,33% de ações e Vitor Merino: 33,33% de ações. Eleição dos Membros da Diretoria e definição da 
remuneração global dos Diretores. Os acionistas aprovaram a eleição dos Srs. Fernanda Prado dos Santos, 
anteriormente qualificada, como Diretora-Presidente da Companhia; Lucas Ricardo Merino, anteriormente 
qualificado, como Diretor de Relação com Investidores e Vitor Merino, anteriormente qualificado, como Diretor 
Operacional da Companhia, todos com mandato de 03 anos, iniciando nesta data de 02/08/18 e estendendo-se 
até 01/08/21. Aprovar a remuneração global anual de até R$ 34.000,00 para os membros da Diretoria, cuja 
distribuição será deliberada nos termos do Estatuto Social da Companhia; Definição dos periódicos nos quais 
serão efetuadas as publicações legais: Os acionistas decidiram que as publicações dos atos da Companhia, 
serão realizadas no “DOE/SP” e no periódico “Jornal O Dia de Guarulhos”. Aprovação do endereço da sede 
social da Companhia: Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159, conj. 1809, 18º andar, Guarulhos/SP, CEP 07012-020. 
Descrição da integralização do capital social: Foi declarado que o capital social de R$ 10.000,00 encontra-se 
integralmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente nacional. JUCESP NIRE 3530052067-0 em 
28/08/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL AVENIDA
INTERLAGOS, Nº 492, APARTAMENTO Nº  63, 6º ANDAR, BLOCO XI, EDIFICIO
ARARUAMA, CONDOMINIO PARQUE MARAJOARA SOL, 29º SUBDISTRITO - SANTO
AMARO, SAO PAULO/SP   SAO PAULO  SP CEP 04660000
1º leilão 24/10/2018 partir 12:45 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDEERAL - AGENCIA TURIASSU, RUA TURIASSU,  Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
Mutuarios:
WALTER REINTHAL KIWI, CPF 64584860815,
ANGELICA GOMES KIWI, CPF 64584860815,

2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilao
Informações tel 1139310744 ou   RUA ARACI, 162, COLINAS DE INHANDJARA
JARDIM BRASIL ITUPEVA SP CEP     13295000

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial
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