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Empresa MICHELE LIBERATO MEDRADO BRITO- ME CNPJ
- 27.192.291/0001-13 solicita o comparecimento de
ESTEPHANY DIAS FONSECA no prazo de 72 horas, na  Rua
Dr. Luiz Migliano 850 Jardim Carboré S.P para tratar de
assuntos de vosso interesse.

EDITAL -VANDA MARIA DE OLIVEIRA PENNA ANTUNES DA CRUZ,
16ª Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, usando das atribuições
legais que lhe são conferidas, atendendo ao que foi requerido por ANA
MACIEL SQUARA e tendo em vista a impossibilidade da notificação
pessoal dos proprietários JOÃO IGNÁCIO FILHO e sua mulher ELVIRA
ORTIZ IGNÁCIO, e JOÃO IGNÁCIO SOBRINHO e sua mulher
THEREZA LASSALVIA IGNACIO, na Rua Joaquim Oliveira Freitas, nº
609, Vila Mangalot, nesta Capital, por não encontrá-lo no local após as
diligências efetuadas, conforme faculta art. 216-A, § 4º, da Lei nº
6.015/73, expede o presente edital para a NOTIFICAÇÃO de JOÃO
IGNÁCIO FILHO e sua mulher ELVIRA ORTIZ IGNÁCIO, e JOÃO
IGNÁCIO SOBRINHO e sua mulher THEREZA LASSALVIA IGNACIO,
para que no prazo de quinze (15) dias contados da data da publicação
deste edital, apresentem impugnação junto a esta Serventia, com
relação ao pedido de usucapião do imóvel situado a Rua Joaquim
Oliveira Freitas, nº 609, transcritos nesta Serventia sob nºs 2.758,
2.759 e 2.760, de posse da requerente, localizados no 31º Subdistrito –
Pirituba, nesta Capital, 09 e 12/11

EDITAL -VANDA MARIA DE OLIVEIRA PENNA ANTUNES DA CRUZ,
16ª Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, na forma do art. 216-A,
§ 4º do Código de Processo Civil. Faz saber e dar ciência de terceiros
eventualmente interessados, que foi protocolado nesta Serventia 29
de junho de 2018 sob o nº 516.019, o requerimento pelo qual ANA
MACIEL SQUARA, brasileira, viúva, do lar, RG n° 6.331.681-X SSP/
SP, CPF/MF sob n° 652.800.838-87, residente e domiciliada na Rua
Joaquim Oliveira Freitas, nº 609, na Vila Mangalot, nesta Capital,
solicitou o reconhecimento do direito de propriedade através do
procedimento de usucapião extrajudicial nos termos do art. 216-A,
da Lei 6.015/73, na modalidade extraordinária prevista no caput do art.
1.238 do Código Civil, alegando posse mansa e pacífica por mais de
40 anos, do imóvel urbano localizado na Rua Joaquim Oliveira
Freitas, nº 609, na Vila Mangalot, no 31° Subdistrito - Pirituba,
São Paulo/SP, encerrando uma área de 549,26m², cadastrado na
Municipalidade de São Paulo sob nº 078.282.0034-1, oriundo das
transcrições nºs2.758, 2.759 e 2.760 deste Registro de imóveis, de
propriedade de ROSA IGNÁCIO BIZZARO, e seu esposo JOSÉ
BIZZARO,JOÃO IGNÁCIO FILHO e sua mulher ELVIRA ORTIZ
IGNÁCIO, eJOÃO IGNÁCIO SOBRINHO e sua mulher THEREZA
LASSALVIA IGNACIO, tendo como confrontantes: o imóvel matriculado
sob nº 32.276, situado na Rua Joaquim Oliveira Freitas, nº 603, de
propriedade de Furnaletto Participações e Administrações de Bens
Próprios Ltda e o imóvel matriculado sob nº 37.043, situado Na Rua
Joaquim Oliveira Freitas, nº 619, de propriedade de José Tomas da
Paixão Gil e sua mulher Eulália de Jesus Figueiró Gil. Assim sendo,
deverão apresentar, se houver interessados, impugnação escrita a
Serventia imobiliária, situada na Rua Pamplona, 1.593, Jardim Paulista,
São Paulo – SP, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias
corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos
Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o
competente registro conforme determina a Lei. São Paulo 06 de
novembro de 2018. A Oficial VANDA MARIA DE OLIVEIRA PENNA
ANTUNES DA CRUZ. 09 e 12/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013768-79.2017.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander
Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SONIA REGINA FERREIRA CORTES, RG
33.354.766-4, CPF 614.521.577-15,  que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Condomínio Residencial Vitoria I que foi determinada a intimação da executada por edital com
prazo de 20 dias para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos  pague o valor indicado no demonstrativo
discriminado pelo credor, à fl. 72, no valor de R$ 39.593,24, atualizado até Abril/2018, acrescido de custas,
se houver. Foi determinada também a INTIMAÇÃO acerca da PENHORA dos direitos que possui sobre o
imóvel sob Matrícula nº 227.270 com registro junto ao 9º CRI/SP e INTIMAÇÃO dos valores bloqueados em
contas correntes de sua titularidade junto ao Banco Bradesco, no valor de R$ 1.330,60 e Banco do Brasil no
valor de R$ 52,24. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no
prazo do artigo 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também,
de honorários de advogado de dez por cento (10%). Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de outubro de 2018.   08 e 09/11

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0338119- 
36.2009.8.26.0100 (USUC 1197) A Doutora Aline Aparecida 
de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, 
do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o)(s) Nair Albuquerque Wanderley, Walkiria Wanderley, 
Leda Wanderley, Célia Wanderley, Senhorinha Wanderley, 
Berenice Wanderley, Herdeiros de Belkiss Wanderley, a 
saber: Espólio de Leda Albuquerque Wanderley Leme, 
Espólio de Célia Wanderley Leme, Espólio de Célia Wander-
ley Soares, Espólio de Mário Mateo Wanderley Cabral; Maria 
Zelia Alves, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Suzi Aparecida Vargas, 
Roberto Vargas Junior e Sonia Regina Vargas, ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO,visando a declaração de domínio sobre 
o imóvel localizado na Rua Embaixador Mario Guimarães, nº 
106 Vila Nair 22º Subdistrito Tucuruvi - São Paulo SP, com 
área de 122,00 m², contribuinte nº 067.413.0154-2, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.     [08,09] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 
1007178-86.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) KAIZEN SERVICOS DE COBRANÇAS 
LTDA, CNPJ 11.510.155/0001-94, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de ALPY 
COMERCIO DE UTILIDADES EPP, alegando em síntese: ser 
credora da executada no valor de R$ 548.959,22 (01/2016), 
referente ao Termo de Confissão de Dívida. Encontrando-se o 
executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 
03 dias úteis, a fluir após o prazo supra, pague o débito 
atualizado, acrescido das cominações legais, caso em que à 
verba honorária será reduzida pela metade, e querendo 
ofereça embargos no prazo de 15 dias úteis, facultando ao 
executado nesse prazo, reconhecendo o crédito do exeqüente 
e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, 
mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 
06 parcelas mensais, acrescidas de correção e juros, sob 
pena de penhora e avaliação de bens, ficando advertido que 
será nomeado curador especial em caso de revelia, nos 
termos do artigo 257, IV do NCPC. Para conhecimento de 
todos,é expedido o presente edital,que será afixado e publica-
do na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 13 de setembro de 2018.         [08,09] 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019304-71.2014.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DELICIAS
PÃO & ARTE LTDA, CNPJ 04.564.314/0001-78, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S.A., objetivando o recebimento do valor de R$ 22.2680,49 (outubro/2014), referente ao
inadimplemento de contrato de fornecimento de energia elétrica (instalação nº 0200008154).
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.

B 09 e 10/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1043216-34.2013.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Hunter Business
Serviços Ltda, CNPJ 11.001.221/0001-09, na pessoa de seu representante legal e a Jean
Pierre Parra Bandeira, CPF 055.893.587-79, que U.R.P. - Empreendimentos Imobiliários
Ltda e Ubirajara Resende Pinto, ajuizaram uma Ação Monitória, objetivando o recebimento
de R$ 915.000,00 (junho/2013), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao
débito do Contrato de Parceria Para Dividir Comissão decorrente da Venda de Imóvel
pertencente a Knauf Isopor Ltda, bem como ao pagamento de custas, honorários e demais
cominações. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferido a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o valor supra devidamente
corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC),
que os tornarão isentos das custas ou embarguem, sob pena de constituir-se de pleno
direito o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos, sendo nomeado
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da lei.          B 09 e 10/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006397-62.2017.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Fernanda Soares Fialdini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Janaina
Souza Silva Honda, CPF 196.818.068-08 e Mario Honda, CPF 051.507.138-21, que
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação com
Procedimento Comum, objetivando condenar os réus ao pagamento de R$ 315.209,03
(fev/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
(instalação 70924678 - cliente 10107905). 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
25 de setembro de 2018.          B 09 e 10/11

Citação - Prazo 20 dias Processo nº 1047615-04.2016.8.26.0100. A Dra. Daniela Dejuste
de Paula, Juíza de Direito da 30ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei, Faz
Saber a Luciana de Barros Costa Ramos, CPF 891.645.714-91, que Linx Sistemas e
Consultoria Ltda, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, tendo como corré
Kingster Comércio de Vestuário e Acessórios Eireli, para cobrança de R$ 79.281,26
(abril/2018), referente ao débito em aberto do Termo de Confissão de Dívida e Acordo de
Pagamento. 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 (seis) 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 autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado.

B 09 e 10/11

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008185-
42.2017.8.26.0704 A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV -
Butantã, Estado de São Paulo, Dra Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Irlanda Spe Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ
16.384.132/0001-02, na pessoa de seu representante legal, que o Condomínio Edifício
Villa D’este, ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$
71.451,31 (05/2018), referente às despesas condominiais da unidade nº 71, do condomínio
autor. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado 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
06 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias
supra, sob pena de não o fazendo, ser convertido em penhora o arresto efetuado sobre os
direitos pertencentes a executada da unidade nº 71 do Condomínio Edifício Villa D’este,
localizado na Rua José Galante, nº 498, São Paulo/SP, matrícula 109.455 do 18º CRI/SP,
bem como de sua nomeação como depositária do imóvel, presumindo-se aceitos os fatos,
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de setembro de 2018.          B 09 e 10/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059609-95.2017.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Fernanda Soares Fialdini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a José
Augusto Wanderley Rosauro, CPF 149.075.078-95, que Dea Maria Costa Contente,
ajuizou uma Medida de Produção Antecipada de Prova Pericial, tendo como corréus
Alexandre da Cunha Mathias e outra, objetivando a nomeação de Perito Judicial, para
realização de perícia judicial no apartamento nº 104, Bloco B, Edifício British Garden,
localizado na Rua Madre Cabrini, 332, Vila Mariana, São Paulo/SP locado ao requerido,
para verificar o estado de conservação da unidade, dos bens móveis que o guarnecem,
bem como a falta de eventual bem móvel existente, levando-se em conta os documentos da
vistoria inicial e final, eis que o locatário além de descumprir com sua obrigação de
adimplir com o pagamento de alugueres e encargos, a qual já foi tratado em autos próprios,
também abandonou o imóvel em condições totalmente contrárias às que lhe foi entregue
no início do contrato locatício. 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 16 de outubro
de 2018.          B 09 e 10/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007896-57.2017.8.26.0010
O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São
Paulo, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MICHELE DE
MACEDO, CPF 395.382.548-80, que Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga
- “funsai” ajuizou uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança,
para decretar o despejo da ré do imóvel situado na Rua Paulo Bregaro, nº 561, Ipiranga,
São Paulo-SP, rescindindo-se o contrato, condenando-a ao pagamento de R$ 8.531,33
(dez/2017), corrigido monetariamente e acrescido de juros, bem como custas, honorários
advocatícios, além dos aluguéis vincendos no curso do processo até a efetiva desocupação
do imóvel. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, foi deferida sua CITAÇÃO por
EDITAL (NCPC, artigo 257, inciso III), com as advertências e formalidades legais, para,
querendo, oferecer contestação no prazo de até 15 dias, a fluir após os 20 dias supra
(artigo 344 do NCPC e artigo 59, “caput” da Lei nº 8.245/91) ou efetuar a purgação da
mora (Lei 8.245/91, artigo 62, inciso II, com a redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)
que deverá englobar os aluguéis e acessórios da locação que se vencerem até a data do
depósito; as penalidades contratuais; juros e correção monetária, custas e honorários
advocatícios arbitrados em 20% do valor do débito, ficando ressaltado que a ausência de
contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na
petição inicial (artigo 344 do NCPC) e que a audiência de tentativa de conciliação poderá
ser realizada oportunamente se houver interesse concreto das partes. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo.          B 09 e 10/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003709-16.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Felix de Lima, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALLAN
TELLES, Brasileiro, RG 451063806, CPF 356.424.078-05 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Sesp Sociedade Educacional São Paulo. 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$ 68.664,19 (Dez/2017), 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.                                                                                                                     09 e 10 / 11 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0125124-
72.2009.8.26.0100 (USUC 255). A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o)(s) Espólio de Herman Teles Ribeiro; José Augusto Malaquias, Faustina Francisca Leite, Antônio César da Fonte, Espólio
de Antônio Diogo Motta, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Silvio Motta e Linda Heiko Motta, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando
a declaração de domínio sobre os imóveis localizados na Rua Amélio Koga, nº 194, com área de 252,68 m² e nº 188, com
a área de 301,53 m² Vila Rio Branco 33º Subdistrito Alto da Mooca São Paulo SP, contribuinte nºs 053.010.0013 e
053.010.0012, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o
feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                             09 e 10 / 11 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023613-70.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a Antônio Pereira (CPF. 278.763.218-10), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$
13.809,11 (setembro de 2017), representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, n° 287.632.412.
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$ 374,66 e R$ 44,65. Decorridos
os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e
publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de setembro de 2018.               09 e 10 / 11 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035456-32.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Eduardo Lage Tuma (CPF. 248.168.748- 52), que Itaú Unibanco S/A lhe ajuizou
ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 194.747,12 (julho de 2016), decorrente do Empréstimo denominado
Giropré Dev Solidário, Operação Contrato n° 46802-1054471394. Estando o requerido em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas
processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou
ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra,
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV
do NCPC. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 06 de setembro de 2018.                                                                                       09 e 10 / 11 / 2018.

5ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 5º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1087239-
60.2016.8.26.0100. O Dr. Marcos Roberto de Souza Bernicchi, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Central da
Capital/SP, Faz Saber a Muxima Publicidade e Comunicação Visual Ltda (CNPJ. 11.554.239/0001-20) e Nadyje
Tinoco Nazareth (CPF. 087.017.847-49), que Banco Santander Brasil S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando
a quantia de R$ 203.956,82 (agosto de 2016), representada pela Cédula de Crédito Bancário n°
0562000003470300170. Estando as executadas 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. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente, afixado e publicado. SP, 24/10/2018.                                                 09 e 10 / 11 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0207124- 
66.2008.8.26.0100 (USUC 946) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, 
do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
Herdeiros de Luiza Rodrigues de Souza, a saber: Idalina Bueno de Sá, Delmiro Timoteo; Carlos Alberto dos Anjos Reis, 
Solange Trinca Reis, Luiz Carlos Rampazzo, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Rubens Matias e Aparecida de Fatima Matias, ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Dominiquim, nº 57, Vila das Mercês 21° 
Subdistrito Saúde, São Paulo SP, com área de 130,00 m², contribuinte nº 049.075.0070-1, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.[9,12] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1094969-88.2017.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 6ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Andre Salomon Tudisco, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a NATHALIA DA SILVA XAVIER, Brasileiro, Companheira, Prendas do Lar, RG 37.293.362-2, CPF 
442.563.608- 24, com endereço à Pedroso da Silveira, 197, apt. 31, Pari, CEP 03028-050, São Paulo - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 por parte de A.A.X., objetivando seja julgada procedente, 
com a consequente exoneração dos alimentos. 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 08 de outubro de 2018.                                                [09,12] 

ISEC SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certifi cados de Recebíveis

Imobiliários da 3ª e 4ª Séries da 3ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. - Edital de Convocação
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 3ª e 4ª Séries da 3ª Emissão da ISEC Securitizadora 
S.A. (“Emissora”), Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da 
Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em 
primeira convocação, em 29 de novembro de 2018, às 11h horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, Itaim Bibi, CEP 04538-004, Cidade 
e Estado de São Paulo, a fi m de, nos termos dos itens 12.3 e 12.10. do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 3ª e 
4ª Séries da 3ª Emissão da Emissora, conforme aditado (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. 
Avaliar e decidir sobre as propostas apresentadas para aquisição dos imóveis: (i) objeto da matrícula de nº 189.579 situado na 
Rua Asdúbral do Nascimento, nºs 166, 162, s/nº, 152 e 150 no 17º subdistrito – Bela Vista (“Imóvel Asdubral”); (ii) do prédio e 
respectivo terreno, objeto da matrícula de nº 137.132, situado na Rua Cardeal Arcoverde nºs 1.980, 1.988, 1.992/1.994, 1.996, 
1.998 e 2004 (“Imóvel Cardeal”); (iii) objeto da matrícula de nº 132.982, situado na Rua Professor José Lourenço e na Rua São 
Urbano, formado pelo gleba 4 do quinhão 2 e pelo lote B, nas Vilas Zatt e Yara, no 4º Subsdistrito - Nossa Senhora do Ó (“Imóvel 

São Urbano”); e (iv) avaliação da proposta apresentada para liberação da garantia imobiliária constituída a favor do patrimônio 
separado do CRI, objeto da matrícula de nº 208.270, situado na Rua Fabiano Alves, nº 73, Vila Prudente (“Imóvel Charme da 
Villa”). 2. Avaliar as demais propostas eventualmente apresentadas à Emissora, da data da publicação desta convocação, até 
a data desta assembleia, bem como de outros imóveis dados em garantia para o patrimônio separado do CRI. 3. Retifi car 
a Assembleia ocorrida no dia 19 de abril de 2018 uma vez que os valores referentes ao aporte, constantes no item 2 das 
Deliberações, estariam em desacordo com os elencados no Anexo II da ata em comento. 4. Autorizar a Emissora e o Agente 
Fiduciário, em razão das deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI acima, para que pratiquem todos os atos necessários ao 
seu cumprimento. A Secutirizadora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em 
primeira convocação é de titulares do CRI que representem no mínimo, a 1/4 (um quarto) dos CRIs em circulação e, em segunda 
convocação com qualquer número, sendo válidas as deliberações tomadas pela maioria simples dos Titulares de CRI presentes 
à assembleia, conforme disposto na Cláusula 12.3 do Segundo Aditamento ao Termo de Securitização. Ademais, é importante 
ressaltar que, conforme Cláusula 12.1 do Termo de Securitização, tratando-se de matérias de interesse comum dos Titulares de 
CRI, somente poderão votar os titulares dos CRI Seniores. Os titulares dos CRI 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 Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”): 
(i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.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. Estes representantes deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência do início desta Assembleia, 
munidos dos documentos acima mencionados. São Paulo, 09 de novembro de 2018. ISEC SECURITIZADORA S.A

União Química Farmacêutica Nacional S.A.
CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 (Matriz) - NIRE 35.300.006.658
CNPJ/MF Nº 60.665.981/0011-90 (Filial) - NIRE 3.190.257.093-1
Ata da Reunião de Diretoria realizada em 30 de Maio de 2018

(Lavrada na forma de Sumário, conforme autorizado pelo art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76). Data, Hora e
Local: 30 de maio de 2018, às 10:00 horas, na sede social da União Química Farmacêutica Nacional
S.A. (“União Química”), localizada na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 90, Centro, na Cidade de Embu-
Guaçu, Estado de São Paulo. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vis-
ta a presença da totalidade dos membros da diretoria da Companhia. Presença: Presentes todos os
membros da diretoria da Companhia. Composição Da Mesa: Presidida pelo Sr. Fernando de Castro
Marques e Secretariada pela Dra. Juliana Olivia F. L. S. Martins. Ordem do Dia: Deliberar sobre a altera-
ção das atividades da filial da União Química, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.665.981/0011-90, NIRE
3.190.257.093-1, localizada na Rodovia Fernão Dias, BR 381, S/N, Parte, km 862, Distrito Industrial,
CEP 37556-830, Município de Pouso Alegre - MG. Deliberações: Dando início aos trabalhos da presen-
te Reunião de Diretoria, o Presidente da Mesa fez ampla exposição da situação da sociedade e da ne-
cessidade de alterar as atividades econômicas a serem desempenhadas pela filial da União Química,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.665.981/0011-90, NIRE 3.190.257.093-1, localizada na Rodovia Fernão
Dias, BR 381, S/N, Parte, km 862, Distrito Industrial, CEP 37556-830, Município de Pouso Alegre - MG,
descritas na Ata de Reunião de Diretoria, datada de 27 de outubro de 2017, registrada perante a
JUCESP sob nº 572.275/17-1 e perante a JUCEMG sob nº 6432759, de: “Distribuição, armazenagem,
importação, exportação de insumos, produtos químicos e farmacêuticos para uso humano e veterinário,
de produtos cosméticos, dietéticos, de higiene pessoal, artigos de perfumaria em geral e correlatos, in-
clusive produtos destinados à alimentação animal e humana, a prestação de serviços de armazenamen-
to de mercadorias de terceiros, transporte de insumos, produtos químicos e farmacêuticos de uso hu-
mano e veterinário, inclusive controlados.” para: “Serviços de escritório e apoio administrativo.” Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, foram os trabalhos
suspensos por tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada
por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos integrantes da mesa. Embu-Guaçu, 30 de
maio de 2018. Mesa: Fernando de Castro Marques-Diretor Presidente, Juliana Olivia F. L. S. Martins-
Secretária. Membros da Diretoria: Fernando de Castro Marques-Diretor Presidente, Sérgio Eduardo
Aparecido Costa Freire - Diretor, José Luiz Junqueira Simões-Diretor, Alexandre Guilherme Marques
Pinto-Diretor. JUCESP nº 320.733/18-0 em 12/07/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICI-
PAL DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP - EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
- De acordo com o direito da Constituição Federal do ano de 1988, O princípio da liberdade sindical (artigo 8º, I, da CF/88) e da 
portaria 326/2013 do M.T.E; convoca todos os membros das categorias Econômicas das empresas de transporte escolar nos se-
guintes municípios: Adamantina, Águas de São Pedro, Alambari, Altinópolis, Alumínio, Álvares Machado, Americana, Analândia, 
Aparecida, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Araras, Areias, Artur Nogueira, Arujá, Barrinha, Batatais, Bertioga, Biritiba Mirim, 
Boituva, Brodowski, Cabreúva, Cachoeira Paulista, Cajuru, Campinas, Campo Limpo Paulista, Campos do Jordão, Canas, Capela 
do Alto, Capivari, Caraguatatuba, Cássia dos Coqueiros, Cerquilho, Cesário Lange, Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, Corum-
bataí, Cosmópolis, Cravinhos, Cruzeiro, Cunha, Dracena, Dumont, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Ferraz de Vasconcelos, 
Guararema, Guaratinguetá, Guariba, Guarujá, Guarulhos, Guatapará, Holambra, Hortolândia, Ibiúna, Igaratá, Iguapé, Indaiatuba, 
Iperó, Ipeúna, Iracemápolis, Itanhaém, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Itariri, Itatiba, Itu, Itupeva, Jaboticabal, Jacareí, Jaguariúna, 
Jambeiro, Jardinópolis, Jarinu, Jumirim, Jundiaí, Juquia, Lagoinha, Laranjal Paulista, Lavrinhas, Leme, Limeira, Lorena, Louveira, 
Luis Antônio, Martinópolis, Miracatu, Mococa, Mogi das Cruzes, Mombuca, Mongaguá, Monte Alto, Monte Mor, Monteiro Lobato, 
Morro Agudo, Morungaba, Natividade da Serra, Nova Odessa, Nuporanga, Orlândia, Osvaldo Cruz, Paraibuna, Pariquera-A-
çu, Paulínia, Pedreira, Pedro de Toledo, Peruíbe, Piedade, Pilar do Sul, Pindamonhangaba, Piquete, Piracicaba, Pirapozinho, 
Pitangueiras, Poá, Pontal, Porto Feliz, Pradópolis, Praia Grande, Presidente Epitácio, Presidente Venceslau, Queluz, Rafard, 
Rancharia, Redenção da Serra, Registro, Rio Claro, Rio das Pedras, Roseiras, Salesopolis, Saltinho, Salto de Pirapora, Salto, 

Antonio do Pinhal, Santos, São Bento do Sapucaí, São Jose do Barreiro, São Jose dos Campos, São Lourenço da Serra, São Luiz 
do Paraitinga, São Miguel Arcanjo, São Paulo, São Pedro, São Sebastião, São Vicente, Sarapuí, Silveiras, Sorocaba, Sumaré, 
Suzano, Tapiraí, Tatuí, Taubaté, Tietê, Tremembé, Ubatuba, Valinhos, Várzea Paulista, Vinhedo, Votorantim/SP, para participarem 
da Assembleia Geral Extraordinária da comissão pro-fundação do Sindicato das Empresas de Transporte Escolar Intermunicipal 
do Estado de São Paulo, que será realizada no dia 14/11/2018, às 09h00min em primeira convocação, às 10h00min. em segunda 
convocação com qualquer número dos presentes na Avenida Jose de Brito de Freitas, 246, Casa Verde, São Paulo/SP,  para deli-
berarem a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação da Fundação do Sindicato das Empresas de Transporte Escolar Intermunicipal do 
Estado de São Paulo; 2) Aprovação do Estatuto Social da Entidade; 3) Aprovação da Eleição e Posse da Diretoria; 4) Aprovação 
da denominação e sigla do Sindicato, 5) Aprovação do Endereço da Sede da Entidade. O Responsável pela convocação do edital 
e da comissão pro-fundação Paulo Henrique Wagner, RG: 33.728.000-9 SSP/SP, do CPF: 313.242.278-93, sócio da empresa 
inscrita no CNPJ sob nº 07.580.559/0001-87, residente na Avenida Jose de Brito de Freitas, 246, Casa Verde, São Paulo/SP. São 
Paulo/SP, 08/11/2018 Paulo Henrique Wagner Presidente da comissão Pro-Fundação.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE LIGIA DA ROCHA
E BRITO, REQUERIDO POR DIDEROT DE BRITTO JUNIOR - PROCESSO Nº1009701-66.2017.8.26.0003. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo,
Dr(a). LUCIANA LEAL JUNQUEIRA VIEIRA REBELLO DA SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em Data de 10/07/2018, foi decretada a
INTERDIÇÃO de LIGIA DA ROCHA E BRITO, CPF 468.110.768-95, declarando-o(a) absolutamente incapaz de
exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a).
Brito e Diderot de Britto Junior. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado
na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de setembro de 2018.

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PRESENCIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE MIPAL INDÚSTRIA DE
EVAPORADORES LTDA CNPJ 61.098.869/0001-05 APLAM PARTICIPAÇÕES LTDA , Processo nº 1001582-
16.2016.8.26.0080. A Drª. Alexandra Lamano Fernandes, Juiza de Direito da VARA ÚNICA DO  FORO DA COMARCA
DE CABREÚVA, na forma da lei, etc.. Faz Saber, aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, que por este Juízo processam se os autos nº 1001582-16.2016.8.26.0080, relativamente à
Recuperação Judicial de MIPAL INDÚSTRIA DE EVAPORADORES LTDA, tendo sido designado leilão público
eletrônico/presencial do imóvel abaixo descrito, que será encerrado no dia  14 de dezembro de 2018, às 14h30, no
sítio eletrônico www.faroonline.com.br, concomitantemente ao leilão físico/presencial designado para o mesmo dia e
horário que será realizado na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, auditório Sylvio de Lima Faro, Centro, São Paulo, SP,
onde e quando será feita a venda pelo maior lance oferecido desde que não inferior a 80% do valor da avaliação.
O leilão eletrônico em questão terá início em 23/11/2018 às 14h30, a partir de quando serão aceitos lances de
interessados previamente cadastrados no site www.faroonline.com.br. Os participantes do leilão via Internet concorrerão
em igualdade de condições com os participantes do leilão físico/ presencial. O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial
Ronaldo Sérgio Montenegro Rodrigues Faro, inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 191, a quem
será devida pelo arrematante a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance. LOTE ÚNICO:.Um prédio
industrial sito a Rodovia Dom Gabriel Paulino F. Couto, km 81,27, sentido Itu, Cidade de Cabreúva, SP, devidamente
matriculado junto ao CRI da Comarca de Cabreúva sob matrícula nº 997, assim descrito: Prédio industrial, com 5.649,75
m² de área construída e sua respectiva Gleba de terras denominada Sitio Juca palma, destacada da fazenda Paineirão,
situada no bairro do Pinhal, Município de Cabreúva, assim descrito: o polígono tem início no ponto de partida A, cravado
junto à confluência da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e a propriedade da empresa BIC Indústria Esferográfica
Brasileira S/A, segue confrontando com a Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, até o ponto M1, numa distância
de 60,511 m e rumo 89°21�27� NW, atingindo o ponto  M1 ; deflete à direita e segue até o ponto B, confrontando com
a Fazenda Paineirão, nos seguintes alinhamentos, distâncias e rumos: M1-M2, 396,327 M 01°54�21� sw m2-b 60,00
M � 88°05�41� sw; DO PONTO b RETORNA AO PONTO DE ORIGEM a, confrontando com terras de propriedade da
empresa BIC Indústria  Esferográfica Brasileira S/A numa distância de 404,22 m rumo de 01° 54�21� NE, encerrando
área de 24.019,726 m² ou 2,4019ha. Devidamente cadastrado no INCRA sob nº 618.160.015.857-7. Segundo laudo
de avaliação sobre o referido terreno existem construções assim descritas: 1-Galpão com área de 311,20 m²; 2- galpão
com escritórios com área de 5.365,21 m²; 3- galpão apoio com 78,54 m²; 4- Edificação de apoio com 400,00 m² ; 5-
Edificação de apoio com 17,00 m²; 6- Edificação de apoio de 18,13 m² ; 7- cobertura de apoio com 200,00 m² ; 8-
edificação com 31,50 m²; 9-edificação de apoio com 18,75 m² ; 10- Galpão com 721,83 m² ; 11- galpão com 2.227,68,
encerrando área construída de 9.389,84 m².  VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 12.478.000,00 ( doze milhões,
quatrocentos e setenta e oito mil reais). O imóvel será vendido no estado em que se encontra e livres de quaisquer
ônus, nos termos do art. 141 incisos II, da Lei 11.101/2005. DO PAGAMENTO: Somente serão aceitos  lances para
pagamento à vista. Obs 01: Segundo consta do plano de recuperação o adquirente deverá após o arremate,
obrigatoriamente alugar ( lease-back) o imóvel para as empresas Mipal, para a continuação de suas atividades, por um
período mínimo de 14 (quatorze ) anos ou enquanto perdurar a Recuperação Judicial regularmente, o que for menor.
O valor mensal da locação será de 0,70 % sobre o valor do imóvel arrematado em leilão, devendo este ser anualmente
reajustado pelo Índice Geral de Preços de Mercado IGPM ou outro índice equivalente. Havendo fatos econômicos
supervenientes que venham a afetar consideravelmente o equilíbrio da relação locatícia, as partes deverão renegociar
: Obs 02: Em sendo o arrematante, ao mesmo tempo, comprador do bem e credor das recuperandas, por crédito
regularmente inscrito na recuperação judicial e sem pendência de impugnação, o interessado poderá dar seu crédito
como parte do lance, responsabilizando-se pelo pagamento do saldo, tal qual previsto no art. 892 e parágrafos do
CPC. . Obs 03: Em caso de inadimplemento do valor lançado será aplicada multa de 25% sobre o valor ao arrematante
remisso , sem prejuízo da propositura das demais medidas judiciais cabíveis. Obs 04: Consta na R. 03 da referida
matrícula alienação fiduciária em favor do Banco Industrial do Brasil. Obs 05 Com relação a R. 03 da referida
matrícula cumpre observar que referido ônus será resolvido (saldado) pela Recuperanda antes do
aperfeiçoamento da arrematação.  DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: O comprador pagará o produto da arrematação
mais 5% de comissão ao leiloeiro de acordo com a Lei. E para que produza os seus jurídicos efeitos de direito, é
expedido o presente edital, que será publicado pela Imprensa Oficial do Estado e afixado por extrato, no lugar de
costume, na forma da lei.
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MPF e PF fazem operação e prendem
deputados estaduais no Rio

Em ação conjunta realizada  na
quinta-feira (8), o Ministério Pú-
blico Federal no estado e a Polí-
cia Federal ampliaram as investi-
gações sobre a atuação de parla-
mentares fluminenses e prende-
ram mais sete deputados, além de
funcionários lotados do Palácio
Guanabara e no Departamento de
Trânsito (Detran) do estado, que
tem o atual presidente Leonardo
Silva Jacob e seu antecessor
Vinicius Faraj foragidos.

A Operação Furna da Onça é
um desdobramento da Operação
Cadeia Velha, que levou à prisão
duas das principais lideranças
políticas do estado: os ex-presi-
dentes da Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro
(Alerj) Jorge Picciani e Paulo
Melo, que tiveram novamente
pedidos de prisão expedidos.
Outro que foi preso na  Opera-
ção Cadeia Velha e recebeu nova
ordem de prisão foi o deputado
Edson Albertassi.

A ação foi desencadeada
para investigar a participação de
deputados estaduais do Rio de
Janeiro em esquema de

corrupção, lavagem de dinheiro
e loteamento de cargos públicos
e mão de obra terceirizada, prin-
cipalmente no Detran/RJ.

Objetivo
A operação desta quinta-fei-

ra, teve como objetivo o cumpri-
mento de 22 mandados de pri-
são (19 temporárias e três pre-
ventivas, referentes aos réus da
Cadeia Velha) e 47 de busca e
apreensão, todos expedidos pelo
Tribunal Regional Federal da 2ª
Região (TRF2) depois de deci-
são unânime de cinco
desembargadores federais que
compõem a 1ª Seção.

Os deputados são investiga-
dos por uso da Alerj a serviço de
interesses da organização crimi-
nosa do ex-governador Sérgio
Cabral (MDB), que, em troca,
pagava propina mensal
(“mensalinho”) durante seu se-
gundo mandato (2011-2014), que
chegou a movimentar R$ 54,5
milhões.

Segundo as investigações do
Ministério Público, a propina re-
sultava do sobrepreço de con-
tratos estaduais e federais. Além

de Cabral, tinham função de co-
mando na organização
investigada, os ex-presidentes da
Alerj Jorge Picciani e Paulo Melo,
o primeiro em prisão domiciliar e
o segundo atualmente recluso
em Bangu em decorrência da
Operação Cadeia Velha e que fo-
ram alvo de novos pedidos de
prisão.

O procurador-regional da
República Carlos Aguiar foi en-
fático ao ressaltar que o esque-
ma funcionava desde a adminis-
tração do ex-governador Sérgio
Cabral, que cumpre prisão no
Complexo Penitenciário de
Bangu. Segundo ele, “a Alerj se
tornou uma verdadeira
propinolândia”.

Segundo Aguiar, “o que se
percebe é que  existe dentro do
Rio de Janeiro um grupo que se
apossou da Alerj, e as investiga-
ções demonstraram que esses
personagens lotearam o estado
do Rio para viabilizar a execução
dos seus interesses políticos.

Um dos alvos da operação foi
o secretário estadual de gover-
no, Affonso Monnerat, aponta-

do como o elo entre a Alerj e o
Palácio Guanabara. O esquema,
voltado para a compra de votos
na Alerj, chegou a movimentar
R$ 54,5 milhões entre 2011 e 2014,
que eram destinados ao paga-
mento de ‘mensalinhos’ a depu-
tados que votassem de acordo
com os interesses do governo.

Entre os dez deputados en-
volvidos nas investigações e
que tiveram suas prisões decre-
tadas está André Correa (DEM),
reeleito para mais um mandato,
ex-secretário do Meio Ambiente
e que atualmente pleiteia a presi-
dência da Assembleia
Legislativa do estado.

A operação conjunta foi de-
nominada Furna da Onça por se
tratar do nome de uma sala com
localização estratégica na Alerj
usada por deputados para rápi-
das reuniões durante as sessões.
Na Assembleia, há uma versão de
que o nome Furna (toca) da Onça
remete ao uso da sala para as dis-
cussões parlamentares mais influ-
entes, nos instantes finais antes
das votações em plenário. (Agen-
cia Brasil)
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5ª Vara Cível Central/SP. 5º Ofício Cível  
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0026896-47.2018.8.26.0100. 
O Dr. Gustavo Coube de Carvalho, Juiz de Direito da 5ª 
Vara Cível Central/SP. Faz saber a TWB Indústria do 
Vestuário Ltda CNPJ 14.391.042/0001-05, que German 
Poma Mamani ajuizou ação comum para cobrança de R$ 
47.926,00 (abril/2018), referente ao contrato de empreitada 
assinada entre as partes, devidamente atualizado e 
acrescido das custas e despesas processuais e honorários 
advocatícios. Estando a ré em lugar incerto, expede-se 
edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, 
contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da lei.                     [09,12] 

Gama 2 Investimentos e Participações S/A
CNPJ (MF) 20.907.180/0001-05

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro – Valores em milhares de Reais
Relatório da Administração: Atendendo às disposições legais e estatutárias, a administração da Gama 2 Investimentos e Participações S.A. submete à apreciação dos Senhores Acionistas o Relatório da Administração e 

 
Companhia, juntamente com o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes.

Reinaldo Dantas

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Descrição
Capital 
social

Reserva
 Legal

Reserva 
de

Lucros

Lucros ou 
Prejuízos

Acumulados Total

Saldos em 31/12/2015 40.000  125  2.377  –   42.502 

Aumento de capital  –    –   –

– – –

Destinações dos lucros  –    – –

Saldos em 31/12/2016 57.346  125  2.486 –   59.957 

 –   – –

Destinações dos lucros –    –   

Saldos em 31/12/2017 57.346  –   (1.775) – 55.571 

Ativo 2017 2016
Ativo circulante 17.102 13.341

Debêntures
Tributos a recuperar
Ativo não circulante 39.786 46.662
Investimentos
Total 56.888 60.003

Demonstração dos Resultados 

2017 2016

(Despesas) / receitas operacionais (3.098) 522

Gerais e administrativas

Ganho com venda de investimentos –

Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro (3.098) 522

Imposto de renda e contribuição social correntes

Lucro líquido (prejuízo) do exercício (4.386) 109

Demonstração dos Fluxos de Caixas 2017 2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais 3.775 1.455

Ajustes para reconciliar o lucro ou prejuízo dos exercícios 
  com os recursos provenientes com atividades operacionais

Variação em ativos e passivos operacionais

–

Caixa líquido proveniente (aplicado) nas 
  atividades operacionais (88) 2.336
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

–
–

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos                    – (37.995)

Aumento de capital –
17.346

Caixa e equivalentes de caixa: 
Caixa e equivalentes de caixa: 
Diminuição líquida de caixa e equivalentes de caixa (88) (18.313)

Passivo e patrimônio líquido 2017 2016
Passivo circulante 1.317 46
Contas a pagar –
Provisões tributárias 2

Patrimônio líquido 55.571 59.957
Capital social
Reserva legal –
Reserva de lucros
Total 56.888 60.003

Balanço Patrimonial

A Diretoria

Balanços patrimoniais
Ativo 2015 2014
Circulante 3.508.212 2.419.603
Caixa e equivalentes de caixa 319.972 416.197
Impostos a recuperar 1.232.848 458.407
Outros créditos 1.955.392 1.545.000
Não circulante 107.644.130 99.900.113
Partes relacionadas 2.817.100 2.786.112
Investimentos 104.827.030 97.114.001
Total do ativo 111.152.342 102.319.716
Passivo e patrimônio líquido 2015 2014
Circulante 4.714.533 4.011.434
Impostos a recolher 1.200.630 1.034.426
Outras contas a pagar 2.529.700 2.125.000
Credores diversos 984.203 852.009
Não circulante 237.650 -
Impostos parcelados 259.016 -
Partes relacionadas (21.366) -
Patrimônio líquido 106.200.159 98.308.282
Capital social 75.283.674 75.283.674
Reserva de lucros 30.916.485 23.024.608
Total do passivo e patrimônio líquido 111.152.342 102.319.716

Demonstrações de Resultados
Outras receitas/(despesas) operacionais 2015 2014
Resultado da equivalência patrimonial 7.826.574 4.371.489
Administrativas e gerais (417.711) (289.963)
Resultado antes das receitas (despesas)
  financeiras líquidas e impostos 7.408.862 4.081.526
Receitas financeiras 2.528.254 2.711.938
Despesas financeiras (59.171) (2.503.964)
Financeiras líquidas 2.469.083 207.975
Resultado antes dos impostos 9.877.945 4.289.501
Imposto de renda e contribuição social (645.590) -
Lucro líquido do exercício 9.232.355 4.289.501

Demonstrações do Fluxo de Caixa
Atividades operacionais 2015 2014
Resultado do exercício 9.232.355 4.289.501
Despesas (receitas) que não afetam o caixa
Resultado da equivalência patrimonial (7.826.574)(4.371.489)
Subtotal 1.405.781 (81.988)
Variações no ativo: Impostos a recuperar
  (Circulante e não circulante) 374.026 (406.791)
Créditos com pessoas ligadas (Não circulante) (52.354)(2.363.326)
Subtotal 321.672 (2.770.117)
Variações no passivo: Impostos e contribuições
  a recolher (Circulante e não circulante) 419.364 625.854
Outras contas a pagar (Circulante) 132.358 8.462
Subtotal 551.722 634.316
Total das atividades operacionais 2.279.175 (2.217.789)
Atividades de financiamento
Débitos com pessoas ligadas - 2.125.000
Lucros distribuídos recebidos 113.544 486.758
Distribuição de lucros (1.340.478) -
Total das atividades de financiamento (1.226.933) 2.611.758
Total dos efeitos no caixa 1.052.242 393.969
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 416.197 22.227
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 1.468.439 416.197
Variação no caixa 1.052.242 393.969

Demonstrações das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva de 
lucros a realizar

Total reserva 
de lucros

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2013 75.283.674 1.807.633 18.141.832 19.949.465 (1.214.358) 94.018.781
Lucro líquido do exercício - - 4.289.501 4.289.501 4.289.501 8.579.001
Destinações do lucro: - Reserva legal - 215.552 - 215.552 (215.552) -
- Reserva lucros a realizar - - - - (4.289.501) (4.289.501)
Saldos em 31 de dezembro de 2014 75.283.674 2.023.186 22.431.332 24.454.518 (1.429.910) 98.308.282
Lucro líquido do exercício - - - - 9.232.355 9.232.355
Destinações do lucro: - Distribuição de lucros - - - - (1.340.478) (1.340.478)
- Reserva lucros a realizar - - 7.891.877 7.891.877 (7.891.877) -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 75.283.674 2.023.186 30.323.210 32.346.395 (1.429.910) 106.200.159

Paulo Roberto Nunes - Diretoria
Alcides Soares Luna - Contador CT CRC 1SP 175.714/O-9

Notas explicativas às demonstrações contábeis
1. Contexto operacional: A Santo Alphege Participações S/A tem sua sede 
no município de Barueri, Estado de SP. A Companhia tem por objetivo social a 
participação, em caráter permanente ou temporário, no capital e nos lucros de 
outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na condição de acionista, sócia 
ou quotista ou titular de debêntures. 2. Apresentação das demonstrações 
contábeis e principais práticas contábeis: 2.1. Apresentação das demons-
trações contábeis - As demonstrações contábeis de foram elaboradas com 
base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legisla-
ção societária, em consonância com os Pronunciamentos e Orientações e as 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e 
resoluções da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A emissão das demons-
trações contábeis foi autorizada pela Diretoria da Companhia em 30/04/2015. 
2.2. Principais práticas contábeis adotadas - As principais práticas contábeis 
adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão descritas a 
seguir: 2.2.1. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equiva lentes de caixa 
incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investi mentos de curto prazo 
de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e limites utiliza-
dos de conta garantida. O saldo utilizado de contas garantidas inclui-se em 
empréstimos no passivo circulante do balanço, e compõe o saldo de caixa e 
equivalentes de caixa para fins de demonstração dos fluxos de caixa. 2.2.2. Ins-
trumentos financeiros - Classificação e mensuração - A Companhia classi-
fica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor 
justo através do resultado, empréstimos e recebíveis, mantidos até o vencimen-
to e disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade para a qual 
os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classifica-
ção de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. A Companhia não 
efetua operações com derivativos. Ativos financeiros mensurados ao valor 
justo através do resultado - Os ativos financeiros mensurados ao valor justo 
através do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa e 
frequente. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. 
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos fi-
nanceiros mensurados ao valor justo através do resultado são apresentados na 
demonstração do resultado em “resultado financeiro” no período em que ocor-

rem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em conexão com outra 
operação. Neste caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do resul-
tado afetada pela referida operação. Ativos mantidos até o vencimento - São 
basicamente os ativos financeiros que não podem ser classificados como em-
préstimos e recebíveis, por serem cotados em um mercado ativo. Neste caso, 
estes ativos financeiros são adquiridos com a intenção e capacidade financeira 
para sua manutenção em carteira até o vencimento. São avaliados pelo custo 
de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resul-
tado do exercício. Valor justo - A Companhia avalia, na data do balanço, se há 
evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros 
está registrado por valor acima de seu valor recuperável (‘impairment’). Se hou-
ver alguma evidência para os ativos financeiros disponíveis para venda, a perda 
cumulativa - mensurada como a diferença entre o custo de aquisição e o valor 
justo atual, menos qualquer perda por ‘impairment’ desse ativo financeiro pre-
viamente reconhecida no resultado - é retirada do patrimônio e reconhecida na 
demonstração do resultado. 2.2.3. Redução ao valor recuperável de ativos - 
O imobilizado e outros ativos não circulantes e os ativos intangíveis são revistos 
anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ain-
da, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor 
contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável 
é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida 
pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperá-
vel, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. 
Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para 
o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. 2.2.4. Provisões 
- As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação 
presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é 
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação 
e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. 2.2.5. Passivo circulante e 
não circulante - Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos cor-
respondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a 

data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não 
circulantes são registrados em valor presente, transação a transação, com 
base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada tran-
sação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada contra as 
contas de resultado que deram origem ao referido passivo.
3. Investimentos 2015 2014
Maringá Ferro-Liga S/A 104.827 93.229

104.827 93.229
Capital social 155.000 155.000
Ações possuídas 41.946.846 41.946.846
% participação 37% 37%
Patrimônio líquido ajustado em 31/12/2015 301.487 251.971
Investimento equivalente 97.114 93.229
Ajuste equivalência patrimonial 7.826 9.503
Lucro líquido 29.093 25.162

4. Capital social: O Capital social é de R$ 75.284 mil, representado por 
7.528.367.391 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. 5. Contin-
gências e compromissos assumidos: As declarações de renda dos últimos 
cinco exercícios estão sujeitas à revisão e apuração pelas autoridades fiscais. 
Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação 
pelos órgãos competentes por períodos variáveis de tempo.

Santo Alphege Participações S/A - CNPJ/MF nº 12.125.313/0001-55
Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Valores em Reais)

Vrc Corretora de Seguros Ltda.
CNPJ 07.045.260/0001-22 - NIRE: 35.2.1924066.2

Extrato da Reunião de Quotistas
Aos 05/11/2018, em Rio Claro-SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Guido Benedi-
to Viviani - Presidente e Oswaldo Pereira Cardozo - Secretário. Deliberações Unânimes: Redu-
zir o Capital Social, que se encontra excessivo em relação ao objeto social, passando dos atuais 

-
gralizadas e subscritas pelos sócios: 
Sócios Quotas Valor
Via Grande Participações S/A 49.450 R$ 49.450,00
Oswaldo Pereira Cardozo  500 R$ 500,00
Guido Benedito Viviani  50 R$ 50,00
TOTALIZANDO 50.000 R$ 50.000,00  Nada mais.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007353-62.2014.8.26.0009
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado
de São Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAX FERRO
COMÉRCIO DE METAIS LTDA. - EPP, CNPJ 05.336.231/0001-94, GERSON LOPES
MOREIRA, CPF 249.095.798-85, JOÃO MARCOS DA SILVA, CPF 341.967.168-73,
ANA MARIA DE OLIVEIRA, CPF 902.656.707-30, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de Banco Santander (Brasil) S/A, objetivando o recebimento de
R$99.424,10 (julho/2014), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao saldo
devedor da Proposta/Contrato de Abertura de Conta, Poupança, Limite de Crédito,
Contratação de Outros Produtos e Serviços - Pessoa Jurídica - Business - Operação nº
0577130019029. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em quinze dias, a fluir após os vinte dias supra, paguem o valor supra
devidamente corrigido e honorários advocatícios de 10% do valor do débito, que os tornarão
isentos das custas e honorários ou apresentem embargos monitórios, sob pena de
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os
fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.          B 08 e 09/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0198794-41.2012.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Gisele Valle Monteiro da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SP
Paulistana Comércio e Serviços de Eletrônicas Ltda, CNPJ 07.787.665/0001-36, na pessoa
de seu representante legal, que Banco Santander Brasil S/A, ajuizou uma Ação Monitória,
objetivando o recebimento de R$ 193.524,27 (maio/2013), acrescidos de juros e correção
monetária, referente ao saldo devedor do Contrato de Abertura de Conta, celebrado entre
as partes em 18/10/2010, referente à conta nº 1753.500268.7, bem como ao pagamento de
custas, honorários e demais cominações. Estando a requerida em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o
valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa (Art. 701 do NCPC), que à tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os
fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC).
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 01 de outubro de 2018.          B 08 e 09/11

Processo nº: 1135532-61.2016.8.26.0100 Classe – Assunto: Procedimento Comum -
Fornecimento de Energia Elétrica Requerente: Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A Requerido: Yanni Pack Industria e Comércio de
Plástico Eireli Este juízo FAZ SABER a Yanni Pack Industria e Comércio de Plástico
Eireli, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de Cobrança
movida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, alegando em
síntese: o réu inadimpliu pagamentos do contrato de fornecimento de energia firmado
entre as partes, ensejando a rescisão e acumulando o débito de R$ 89.987,35 (oitenta e
nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta centavos). Deste modo, pleiteou a
condenação pelo pagamento do débito. 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, il. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. O presente
edital tem o prazo de 20 dias. São Paulo, 19 de outubro de 2018.          B 08 e 09/11

Citação 11ª Vara Cível Processo nº: 1023403-16.2016.8.26.0100 Este juízo FAZ SABER
a Jk Comércio e Brindes Ltda., domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi
movida Ação de Procedimento Comum movida por Gerson Kogan, alegando em síntese:
o réu não adimpliu com o contrato entabulado entre as partes, para comercialização de
bens da marca Chiquitita e Neymar. 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 contestação, sob pena de revelia, e serem aceitos pelo réu os fatos articulados
pelo autor. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias.  B 08 e 09/11

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 19 de outubro
de 2018, por parte do ITAÚ UNIBANCO S/A, com sede na Praça
Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, São
Paulo/SP, ficam INTIMADOS, EDSON ARTUR SANTUCCI, brasileiro,
casado, supervisor de vendas, RG nº 65.988.413-SSP/SP, CPF/MF
sob nº 882.746.918-49, pessoalmente, e, SUELI TERZI SILVA
SANTUCCI, brasileira, casada, aposentada, RG nº 73.228.758-SSP/
SP, CPF/MF sob nº 037.820.648-60, a efetuarem neste Oficial de
Registro de Imóveis, à Avenida Lins de Vasconcelos, nº 2.376, Vila
Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00 horas, o pagamento de
R$34.597,42 com os encargos previstos em contrato de alienação
fiduciária registrado sob nº 3na matrícula nº. 219.059,referentes à
aquisição de um apartamento sob nº 64, localizado no 6º pavimento do
empreendimento denominado Condomínio Unique Vila Prudente, situado
na Rua Ettore Ximenes, nº 300, no 26º Subdistrito – Vila Prudente. O
pagamento será efetuado no prazo de 15 dias, a contar da última
publicação deste edital; e não pago a importância devida, serão
constituídos em mora, nos termos do artigo 26 e seus parágrafos, da
Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1.997. Em virtude da não localização
dos destinatários, é feita a intimação dos mesmos por edital, publicado
por 03 (três) dias. São Paulo, 06 de novembro de 2018. Eu, Adriana
Bergamo Bianchini da Silva, Oficial Interina, a digitei, conferi e assino.

07, 08 e 09/11/18
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0034012-07.2018.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando José
Cúnico, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CHRIS COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ 10.762.014/0001-
04, na pessoa do seu representante legal e ABDALLAH HADDAD, CPF 809.809.880-04 que o HSBC Bank
Brasil S/A Banco Múltiplo, ajuizou-lhes Ação de Conhecimento, julgada procedente, encontrando-se o processo
na fase Cumprimento de Sentença. Estando os executados em lugar ignorandose, 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$224.188,60
(maio/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 (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 15 de outubro de 2018.          08 e 09/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012484-07.2017.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Francisco Carlos
Inouye Shintate, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCIANA RIBEIRO FERREIRA, Brasileiro, CPF
276.636.788-85, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Sociedade de Instrução e Beneficência,
alegando em síntese: cobrança das parcelas referente a prestação de serviços educacionais relativo à duas
matrículas para o ano letivo de 2016, devido ao inadimplemento completo das parcelas ajustadas. 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. 08 e 09/11

EDITAL PARA INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS ESPÓLIO DO SR. IRASSÚ RIBEIRO DOS SANTOS
(CPF nº 233.790.908-59); MARIA CLEMENTINA DOS SANTOS (CPF nº 169.390.458-84); GILMAR
RIBEIRO DOS SANTOS (CPF nº 667.768.138-68); SUELI VITORELLO RIBEIRO DOS SANTOS (CPF nº
562.072.718-15); GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS (CPF nº 096.540.498-64); NEIDE APARECIDA
MORAES DOS SANTOS (CPF nº 096.540.498-64), TERMO DE PENHORA E DEPÓSITO, PROCESSO
Nº 0005807-32.2004.8.26.0011 , PRAZO 15 DIAS. O Dr. Fábio Pando de Matos, MM Juiz de Direito da 3ª Vara
Cível da Comarca de Pinheiros, Estado de São Paulo, na forma de lei FAZ SABER que em cumprimento à
r. decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, foi lavrado o TERMO DE PENHORA da PARTE IDEAL
de 1/6 ou 16,66 % pertencente ao executado WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS, dos imóveis matriculados
sob os números: 16.977, 400.569, 400.570, 400.572, 400.573, 400.574, 400.575 e 400.576, registrados no 11º
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL DE SÃO PAULO, da qual foi nomeado depositário
o Sr. WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS, CPF nº 056.744.058-32, RG nº 8416199. O depositário não pode
abrir mão dos bens depositados sem expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do
descumprimento das obrigações inerentes. NADA MAIS. Nestas condições foi determinada a intimação por
edital para que no prazo de 15 (quinze) dias, fluídos após o prazo do edital, para que os COPROPRIETÁRIOS
tomem ciência do TERMO DE PENHORA da PARTE IDEAL (1/6), pertencente ao executado WAGNER
RIBEIRO DOS SANTOS, dos imóveis matriculados sob os números: 316.977, 400.569, 400.570, 400.572,
400.573, 400.574, 400.575 e 400.576, REGISTRADOS NO 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA CAPITAL DE SÃO PAULO. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei.   08 e 09/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013940-84.2018.8.26.0007 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso
Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. Faz saber a AGNALDO DE JESUS ENGENHARIA -EPP (CNPJ
13.010.964/0001-62) que VENDAP LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA moveu uma ação de cobrança
ora em fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, decorrido o prazo supra, efetue o pagamento do
débito de R$ 2.821,24, 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 art. 513, § 2º, IV, do C.P.C; podendo apresentar Impugna&cced il;ão, no prazo de 15
dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora
ou nova intimação (art. 525, do C.P.C.). 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 julho de 2018.EDITAL DE INTIMAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013940-84.2018.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc.
Faz saber a AGNALDO DE JESUS ENGENHARIA -EPP (CNPJ 13.010.964/0001-62) que VENDAP
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA moveu uma ação de cobrança ora em fase de Cumprimento de
Sentença. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO,
por EDITAL, par a que, decorrido o prazo supra, efetue o pagamento do débito de R$ 2.821,24, 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 art. 513, § 2º,
IV, do C.P.C; podendo apresentar Impugnação, no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o
pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525, do C.P.C.).
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 julho de 2018. 08 e 09/11

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. Proc. Nº 1047448-50.2017.8.26.0100. O Dr. Marcelo Augusto
Oliveira, Juiz de Direito da 41ª Vara Cível da Capital-SP, na forma da lei. Faz saber a Showparts Componentes
Automotivos Eireli EPP, CNPJ 06.871.948/0001-07, na pessoa de seu representante legal e a, Flávia Kroistsfelt,
RG 5410512 SSP/SP, CPF 001.204.278-18 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação Monitória, objetivando
a cobrança de R$ 139.689,95 (31/05/2017), referente Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa FLex
nº 189.504.368, firmado em 16/10/2015. Estando as rés em local ignorado, foi expedido o presente edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o “quantum” reclamado ou ofereçam embargos, sob
pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida. Em caso de revelia, 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 05 de novembro de 2018. 08 e 09/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016686-56.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Miguel Baptista Nogueira Reis (CPF. 166.158.968-50) e Fabiana Vizzani Baptista Nogueira Reis (CPF.
229.580.208-35), que HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$
44.440,57 (fevereiro de 2014), representada pelo Contrato para Financiamento de Capital de Movimento ou Abertura de
Crédito e Financiamento para Aquisição de Bens Móveis, ou Prestação de Serviços e Outras Avenças n° 0889-06203-23.
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. 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.                                                                                                                  09 e 10 / 11 / 2018.

Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação dos requeridos MARIA APARECIDA DE SOUZA, RG Nº
023.264.528-01, ESPÓLIO DE ROBERTO DE SOUZA, CPF Nº 080.388.308-06, credor hipotecário ITAÚ UNIBANCO
S/A, CNPJ Nº 60.701.190/0001-04, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e demais interessados, expedido
nos autos da Ação de Cobrança de Condomínio, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FLAMBOYANT, CPF Nº
66.057.357/0001-14. Processo nº 0018875-78.2001.8.26.0003. O Dr. Jomar Juarez Amorim, Juiz de Direito da 2ª
Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara, na forma da Lei, etc...FAZ SABER aos que o presente edital de 1ª e 2ª
Praça de bem imóvel virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que na forma do art. 879, II, do NCPC,
regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado pelo Tribunal de Justiça
www.faroonline.com.br, sob o comando do Leiloeiro Oficial Sr. Renato Morais Faro, Jucesp nº 431, no dia 19/11/2018,
às 15:00 horas, terá início a 1ª praça e se estenderá por três dias subsequentes, encerrando-se em 22/11/2018, às
15:00 horas, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo entregue a quem mais der igual
ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça que terá início imediatamente após
o fechamento da primeira, e se encerrará no dia 14/12/2018, às 15:00 horas, para o 2º Leilão, ocasião em que os
referidos bens serão entregues a quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 50% da avaliação atualizada.
Nos termos do art. 889, I, do CPC, pelo presente edital, ficam intimados os executados, e demais interessados se não
intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados. CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente
Leilão será efetuado na modalidade �ON-LINE�, sendo que os lances deverão ser fornecidos através de sistema
eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação
do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente
registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro dos
lanços DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar no prazo improrrogável de 24 horas o valor do lance
vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida no site www.bb.com.br. PARCELAMENTO: De acordo com
o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC, os interessados em adquirir o bem de forma parcelada, poderão pedir o
parcelamento por escrito, até o início do primeiro leilão, desde que a proposta não seja inferior ao valor da avaliação,
e até o início do segundo leilão, desde que o valor da proposta não seja menor que 50% do valor da avaliação,
ficando claro que do requerimento deverá constar oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance
à vista, e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por
hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. De todas as propostas deverão constar prazo, modalidade,
indexador de correção monetária e condições de pagamento do saldo. Deve, ainda, constar da proposta que o
interessado declara estar ciente da multa de 10% sobre a parcela inadimplida somada às parcelas vincendas (art. 895,
§4º), bem como que em caso de inadimplemento declara estar ciente sobre a possibilidade de o exeqüente pedir a
resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto nestes mesmos autos (art. 895, §5º). Observa-se, ainda,
que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento
parcelado. DA COMISSÃO DO GESTOR: A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de
arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até 24 horas após o leilão, através de depósito judicial nos
autos. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação será
assinado pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará perante o Juízo competente a imissão na posse.
DA ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha a adjudicar os bens ficará igualmente responsável pelo pagamento
da comissão do Leiloeiro sobre o valor da avaliação. DA REMIÇÃO: Na hipótese de remição, após a publicação do
edital, os devedores pagarão a comissão do gestor judicial de 3% (três por cento), sobre o valor de avaliação dos bens,
para cobertura de todos os dispêndios, acrescido de todos os encargos previstos, devendo apresentar os pagamentos
ao gestor judicial conjuntamente com a petição, fazendo expressa menção à remição da execução, caso em que não
deverá fazer uso do protocolo integrado. ACORDO: Caso haja acordo entre as partes, após a publicação do edital,
serão devidas pelas partes ao leiloeiro as custas de leilão, devendo constar da petição de acordo. FALE CONOSCO:
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Gestor Judicial, na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar,
Centro - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872 - email: faroleiloes@terra.com.br. LOTE ÚNICO:
Apartamento nº 101, localizado no 10º pavimento, do Edifíficio Flamboyan, Bloco 01, situado a Rua Alessandro
Alberti, 60, Avenida Alberto Fontana e Viela Cinco, na Saúde, 21º Subdistrito, com área real total de 99,1178m²,
área real de uso privativo de 52,8570m², área real de uso comum ao bloco de 46,2608m², fração ideal no
terreno e nas coisas comuns do edifício 1,92308%. Cabendo-lhe o direito à guarda de um automóvel de
passeio de porte médio, sem local determinado ou demarcado na garagem coletiva, localizada no nível do
pavimento térreo. Imóvel pertencente à matrícula nº 106.441, do 14º CRI de São Paulo, contribuinte nº
42.1080078-3. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$199.000,00 (cento e noventa e nove mil reais), conforme laudo de
avaliação de fls., constante dos autos, datado de outubro/2017. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELO
SITE DO TJ/SP, PARA OUTUBRO/2018: R$206.907,00 (DUZENTOS E SEIS MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS). O
valor da avaliação será atualizado até a data da alienação. Obs. 01: Consta da Av.06 da referida matrícula cessão
e transferência de direitos creditórios oriundo de hipoteca ao Banco Itaú S/A;  Obs. 02: Consta da Av. 07 da referida
matrícula aditamento da hipoteca concedida ao Banco Itaú S/A; Obs. 03: Embora conste dos autos petição da
Prefeitura informando débito de IPTU para o contribuinte nº 42.108.0078-3 datada de junho/2009, em consulta ao
site da prefeitura para o contribuinte informado não constam débitos, tampouco dívidas inscritas para 06/09/2018;
Obs. 04: Conforme petição constante dos autos o débito exequendo perfazia o montante de R$206.147,26, para
agosto/2016. ÔNUS, TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais débitos, taxas ou impostos incidentes sobre o bem correrão por
conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do § único do artigo 130 do CTN, que se sub-rogam
sobre o preço dos bens. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012352-14.2016.8.26.0001 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Carolina
Della Latta Camargo Belmudes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TORRES E TORNELO COMÉRCIO
DE ROUPAS LTDA, CNPJ 07.712.843/0001-60, na pessoa de seu representante legal, que o Banco Bradesco
S/A lhe ajuizou e a Caroline Marques Momesso Tonelo e Cynthia Torres do Nascimento (citadas), Ação de
cobrança, objetivando a procedência da ação e a condenação das rés ao pagamento de R$ 35.381,52, referentes
às Cédulas de Créditos Bancários Empréstimos - Capital de Giro nºs 9.786.180 e 9.231.200, firmadas em 07/
12/2015 e 02/06/2015, respectivamente, quantia essa a ser devidamente atualizada à época do pagamento,
acrescida de juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios. Estando a corré em lugar ignorado
e incerto, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de revelia, gerando a presunção de
veracidade dos fatos afirmados na inicial, 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 05 de
setembro de 2018. 08 e 09/11

Processo Digital nº: 0069334-25.2017.8.26.0100 - Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Prestação de
Serviços. Requerente: Condominio Renoir Maison Classique - Requerido: Strategie Toldos e Coberturas e outros. 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(o) Aguinaldo Barriga do Costa (CPF. 048.694.933-81) e Esmeralda
Ferreira Sanches (CPF. 052.457.283-62), que nos autos da ação de Procedimento Comum, ora em fase de cumprimento de
sentença, ajuizada por Condomínio Renoir Maison Classique (CNPJ. 04.057.763/0001-20), em face de Strategie Toldos e Coberturas
Ltda, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifestem-se sobre o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica da empresa Strategie Toldos e Coberturas Ltda (CNPJ. 08.534.276/0001-61), requerendo as provas
cabíveis. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes
do artigo 257, IV do NCPC. Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital, o qual será afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS.                                                                                                                                                 08 e 09 / 11 / 2018.

PROCESSO Nº 1012269-89.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Titans Group - Empresa
de Participação em Negócios Ltda (CNPJ. 10.422.985/0001-05) e Marcelo Zylberkan (CPF. 356.867.768-73), que
Itaú Unibanco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 1.239.542,01 (maio de 2018 - fls.
150 dos autos), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo para Capital de Giro - Giropré sob n°
022425793-1. 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. 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.  08 e 09 / 11 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022875-53.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CINARA CHUVARTZ SEGATTO, Brasileiro, Empresária, CPF 951.822.330-00. Com
endereço à Servidão Quadros, 434, Rio Tavares, CEP 88048-450, Florianopolis - SC, que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de HSBC Finance (Brasil) S.A. - Banco Múltiplo, alegando em síntese
que a requerida firmou contrato de financiamento estando inadimplente. 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 31 de
agosto de 2018.                                                                                                                    08 e 09 / 11 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1024343-15.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Miguel Ferrari Junior, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) CRISTIANE FIGUEIREDO RIO ORTIZ, Brasileiro, Separada judicialmente, Administradora de Empresas,
RG 30.506.127-6, CPF 269.430.968-26, , que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por
parte de Tyco Eletronics Brasil Ltda, objetivando em síntese: a quantia de R$ 3.149.3980,00 (agosto/2018),
representada pelo Instrumento Particular de Transação, Parcelamento e Confissão de Dívida . 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 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado,
custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Caso o executado efetue o pagamento no prazo acima
assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconhecendo
o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescidas de custas, honorários
de advogado, o executado poderá requerer autorização do Juízo para pagar o restante do débito em até 6 parcelas
mensais corrigidas e acrescidas de juros. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos
bens quantos bastem para a satisfação da dívida. 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.                                                                                                                                         08 e 09 / 11 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1047406-98.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCOS DUQUE GADELHO JUNIOR, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
Vera Lúcia Gonçalves (CPF. 443.025.339-00), que Alexandre Maurício Corrêa lhe ajuizou ação de Despejo por Falta de Pagamento
com pedido de Liminar c/c Cobrança, objetivando a quantia de R$ 12.542,41 (julho de 2017), decorrente do Contrato de Locação
do imóvel sito à Rua Fiandeiras, n° 414, apartamento n° 47, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04545-002, bem como o pagamento
dos valores de R$ 2.800,00, pagos pelo requerente para os meios para o despejo coercitivo, e de R$ 1.000,00, referente às despesas
com a pintura para deixar o imóvel no estado em que foi entregue a requerida, além da condenação ao pagamento dos débitos de
consumo de energia elétrica e de gás a serem apurados. 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 edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de agosto de 2018.
08 e 09 / 11 / 2018.

Edital de citação. Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0231029- 03.2008.8.26.0100 (USUC 1135) 
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o)(s) Pedro Tenucci, Milton Felicio Tenucci, Jandarc Tenucci, 
Abel Soares, Isolina Simão Soares, Companhia Agrícola, Imobiliária e Colonizadora CAIC, Bronislau Fronezkiewz, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Jonas de 
Azevedo e Divani Correa de Azevedo, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel l ocalizado na 
Rua Leon Vallas, nº 35 Distrito de Guaianazes - São Paulo SP, com área de 118,95 m², contribuinte nº 115.332.0025-3, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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 

Edital de intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0002052-64.2018.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro 
Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CRAL COBRANÇA E 
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA., CNPJ 07.817.169/0001-88, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por Maria Ilza de Almeida. 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$ 10.000,00, 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 01 de 
novembro de 2018 

Edital de citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 1000041-13.2018.8.26.0068 A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Barueri, Estado de São Paulo, Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Jorge Santos , Brasileiro, CPF 
533.314.275-00, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, 
objetivando Indenização pela colisão no veículo assegurado de apólice nº 0531.40.2403945/19 no valor de R$ 11.820,00 (Dez/2017). 
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, 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 24 de outubro de 2018. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1058861-31.2015.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario Chiuvite Júnior,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao ALI MOUSSA IBRAHIM, CPF 009.099.959-23, que o HSBC Bank Brasil
S/A - Banco Múltiplo, lhe ajuizou ação MONITÓRIA, objetivando a constituição do título executivo judicial no
valor de R$ 42.597,41, referente ao contrato de abertura de crédito em conta corrente nº 270125875, atualizado
até 11/05/2015. Encontrando-se o Réu em lugar ignorado e incerto, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito devidamente corrigido (ficando isento das custas
no caso de pagamento), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito ou
embargue a ação, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. Em caso de revelia será
nomeado curador especial, para regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 257, IV do NCPC,
presumindose verdadeiros os fatos. Será o presente edital por extrato publicado na forma da lei. NADA MAIS..
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de agosto de 2018. 08 e 09/11

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007495-20.2013.8.26.0009 A Dra. Márcia de
Souza Donini Dias Leite, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional IX - Vila Prudente/SP, na
forma da Lei, etc... FAZ SABER ao TIAGO PINHEIRO DA SILVA ME, CNPJ 10.644.735/0001-01, na pessoa
do seu representante legal e ao TIAGO PINHEIRO DA SILVA, CPF 326.669.8880-64 que o HSBC BANK
BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO lhes ajuizou ação MONITÓRIA, objetivando a constituição do título
executivo judicial no valor de R$ 371.647,63, referentes ao Contrato de Limite Rotativo de Desconto de Títulos
de Crédito e Mútuo nº 04560985090, firmado em 17/01/2011 e ao Aditivo ao Contrato nº 04560985090, firmado
aos 18/01/2011, estando vinculadas Notas Promissórias. Conforme a inicial, foram contratadas as operações
de Desconto de Cheques sob os nºs 04561166653, em 17/01/2013; 04561168060, em 28/01/2013; 04561169130,
em 01/02/2013; 04561171924, em 26/02/2013; 04561173099, em 27/02/2013; 04561155503, em 31/10/2012;
04561158081, em 14/11/2012; 04561161031, em 03/12/2012; 04561163018, em 12/12/2012; 0456511631980, em
13/12/2012; 0461163689, em 19/12/2012; 04561164421, em 21/12/2012; 04561165096, em 27/12/2012;
04561165746, em 03/01/2013; 04561166165, em 10/01/2013; 04561166408, em 14/01/2013; 04561167315, em
22/01/2013; 04561167722, em 24/01/2013; 04561168222, em 29/01/2013; 04562268710, em 31/01/2013;
04561170103, em 08/02/2013. Encontrando-se os Réus em lugar ignorado e incerto, foi deferida a CITAÇÃO
por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o débito devidamente corrigido
(ficando isento das custas no caso de pagamento), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5%
do valor do débito ou embarguem a ação, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial.
Em caso de revelia será nomeado curador especial, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS 08 e 09/11

EPC Compra e Venda de Equipamentos Industriais Ltda.
CNPJ/MF nº 04.469.531/0001-89 - NIRE 35.220.443.644

Extrato da Ata de Reunião Extraordinária de Sócias de 01/10/2018
I - Em 1/10/18, às 16h, na sede social; II - Convocação: Sócias representando a totalidade do capital social; III - Mesa: Carlos Roberto Ogeda Rodrigues - 
Presidente e Paulo Antônio Arouca - Secretário; IV - Ordem do Dia: a) Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Cisão Total da EPC Compra e 
Venda de Equipamentos Industriais Ltda. (“Sociedade”); b) examinar, discutir e aprovar o balanço patrimonial da Sociedade levantado em 20/9/18, que serve 
de base à avaliação do acervo líquido da Sociedade a ser cindido; c) nomeação da JC Souza, Radurês Auditores Independentes como responsável pela 
elaboração do laudo de avaliação do acervo líquido remanescente da Sociedade; d) examinar, discutir e aprovar o Laudo de Avaliação do patrimônio 
remanescente da Sociedade; e) aprovar a cisão total com a consequente extinção da Sociedade; e f) autorizar a Diretoria da EPC a celebrar todos os atos 
necessários para a Cisão Total e extinção da Sociedade; V - Deliberações: Por unanimidade: a) aprovaram o “Protocolo e Justificação de Cisão Total da EPC 
Compra e Venda de Equipamentos Industriais Ltda. com incorporação do patrimônio remanescente na Promon Engenharia Ltda. e na Construções e Comércio 
Camargo Corrêa S.A.” celebrado em 1/10/18 (“Protocolo”), tendo como objeto regular a cisão total da Sociedade com a versão de seus ativos e passivos 
remanescentes às suas sócias, proporcionalmente às suas respectivas participações na Sociedade; b) aprovaram o balanço patrimonial da Sociedade de 
20/9/18; c) nomeação da JC Souza Radurês Auditores Independentes, registrada no CRC/PR nº 5495, e CNPJ/MF nº 06.114.269/0001-85, responsável pela 
avaliação contábil do patrimônio remanescente da Sociedade; d) aprovaram o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da Sociedade, emitido nesta data, 
com base no balanço patrimonial de 20/9/18; e) aprovaram a cisão total da Sociedade com sua consequente extinção e incorporação de seus ativos e passivos 
remanescentes pelas sócias, proporcionalmente à participação societária de cada uma na Sociedade, nos termos do Protocolo; f) autorizaram a Diretoria a 
praticar todos os atos necessários à efetivação da cisão total e extinção da Sociedade. VI - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, encerraram a 
reunião lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi pelos presentes assinada. São Paulo, 1/10/18 - Carlos Roberto O. Rodrigues - Presidente e Paulo 
Antônio Arouca - Secretário. Sócias: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. (Carlos Roberto O. Rodrigues e Leonardo de Mattos Galvão); Promon 
Engenharia Ltda. (Carlos Alberto M. Pingarilho e Paulo Antônio Arouca). Visto: Silvia Hachiya, OAB/SP 183.756. Registro JUCESP nº 510.482/18-1 em 25/10/18. 
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. Extrato do Protocolo e Justificação de Cisão Total da EPC Compra e Venda de Equipamentos Industriais Ltda. 
com Incorporação das parcelas cindidas do seu patrimônio remanescente para a Promon Engenharia Ltda. e Construções e Comércio  
Camargo Corrêa S/A. São partes: EPC Compra e Venda de Equipamentos Industriais Ltda. - CNPJ nº 04.469.531/0001-89; Promon Engenharia Ltda. -  
CNPJ nº 61.095.923/0001-69; e Construções e Comércio e Camargo Corrêa S/A - CNPJ 61.522.512/0001-02. 1. Fins e motivo da operação: ausência de operações 
em curso pela EPC, bem como de perspectivas ou oportunidades a serem exploradas pela Sociedade cindida; 2. Critério de Avaliação do Patrimônio Líquido: 
foi indicada a empresa avaliadora JC Souza, Radurês Auditores Independentes; 3. Elementos que formarão o acervo líquido e laudo de avaliação:  
Elementos Ativos: Descrição e Valor: Caixa e equivalente de caixa R$ 403.869,19; Impostos a recuperar R$ 9.530.378,50; Total - R$ 9.934.247,69.  
Elementos passivos/patrimônio líquido: Descrição e Valor: Não circulante: 1.a. Outras contas a pagar (partes relacionadas) R$ 6.871.538,59; Patrimônio Líquido 
- R$3.062.709,10; 2.a. Capital Social R$ 3.000.000,00; 2.b. Lucros acumulados - R$48.485,14; 3.c. Lucro do período - R$14.223,96; Total - R$ 9.934.247,69;  
4. Cisão Total do Acervo Líquido da EPC e versão dos bens, direitos e obrigações da cindida às incorporadoras: Os itens ativos e passivos integrantes do 
patrimônio remanescente da EPC, no valor líquido de R$ 3.062.709,10, serão incorporados pelas Incorporadoras na proporção de suas respectivas participações, 
conforme disposto: R$ 1.531.354,55 serão incorporados na Promon; R$ 1.531.354,55 serão incorporados na CCCC; 5. O investimento das Incorporadoras na 
Cindida será substituído pela parcela do patrimônio remanescente que lhe será vertido, sem realizar qualquer aumento em seus respectivos capitais sociais e 
permanecendo inalterada sua composição acionária. A Promon e a CCCC sucederão a EPC em todos os direitos e obrigações inerentes aos ativos e passivos 
que serão transferidos a cada uma das Sociedades, conforme detalhados no Anexo I, sem solidariedade entre si. 6. Atos Societários: Na data da cisão total, as 
sócias da EPC e Incorporadoras deverão se reunir em Reunião Extraordinária de Sócias; Na data da cisão total, as sócias da Promon deverão se reunir em 
Alteração do Contrato Social; Na data da cisão total, a acionista da CCCC deverá se reunir em AGE; 7. Até o arquivamento da cisão total na JUCESP, poderão 
continuar sendo praticados pela EPC, em seu próprio nome, ou, se for o caso, pelas sócias, todos os atos que caberia a esta praticar caso não houvesse a cisão. 
São Paulo, 1/10/18. EPC Compra e Venda de Equipamentos Industriais Ltda. (Carlos Roberto O. Rodrigues e Moisés Falco); Promon Engenharia Ltda. (Carlos 
Alberto M. Pingarilho e Paulo Antônio Arouca); Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. (Carlos Roberto O. Rodrigues e Leonardo de Mattos Galvão); 
Anexo I - relação dos itens ativos e passivos do patrimônio da EPC; Extrato do laudo de avaliação contábil para cisão total: JC Souza, RADURÊS Auditores 
Independentes, registrada no CRC SP nº PR 005.495/O-1 S-SP e CNPJ 06.114.269/0001-85, perita avaliadora qualificada, indicada para proceder à avaliação 
contábil dos elementos ativos e passivos da Sociedade, com data-base de 20/9/18, a serem vertidos para Construções e Comércio Camargo Correa S.A. e para 
Promon Engenharia Ltda., elaborado na forma do artigo 8º, Lei 6.404/76; I - A determinação da existência dos bens, valores e obrigações, objeto da avaliação 
foi feita com a aplicação das normas de auditoria aplicáveis no Brasil; II - A avaliação foi efetuada em obediência ao convencionado no protocolo firmado entre 
os quotistas das sociedades “Cindida” e “Incorporadas”; III - Conclui-se que o acervo líquido cindido composto pelos ativos e passivos da EPC, a serem vertidos 
aos quotistas para fins de incorporação, sejam avaliados em R$ 3.062.709,10, sendo R$ 1.531.354,55 para a Construções e Comércio Camargo Correa S.A.  
e R$ 1.531.354,55 para a Promon Engenharia Ltda., apurados com base no balanço patrimonial levantado em 20/9/18, cujo teor está apresentado no  
Anexo I ao laudo. São Paulo, 1/10/18.

Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação do executado ARAILTON LOPES DE AZEVEDO, CPF nº
719.230.916-04, sua mulher se mulher se casado for, dos coproprietários GENI DE AZEVEDO LOPES; MEIRE APARECIDA
DE AZEVEDO;, JUNIO LOPES DE AZEVEDO; ROBERTO LOPES DE AZEVEDO, ROBERTO TAVARES DE AZEVEDO,
CPF Nº 201.526.126-53 e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em
Depósito, requerida por CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA., CNPJ nº 45.793.395/0001-65.
Processo nº 0127716-94.2006.8.26.0100. A Dra. Ana Carolina Munhoz de Almeida, Juíza de Direito da 18ª Vara
Cível da Capital, na forma da Lei, etc...FAZ SABER aos que o presente edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que na forma do art. 879, II, do NCPC, regulamentado pelo
Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado pelo Tribunal de Justiça www.faroonline.com.br, sob o
comando do Leiloeiro Oficial Sr. Renato Morais Faro nº 431, no dia 16/11/2018, às 15:00 horas, terá início a 1ª praça
e se estenderá por três dias subsequentes, encerrando-se em 19/11/2018, às 15:00 horas, sendo entregue a quem
mais der igual ou acima da avaliação, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo que, em
não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça que terá início imediatamente após o fechamento da primeira, e se
encerrará no dia 11/12/2018, às 15:00 horas, para o 2º Leilão, ocasião em que os referidos bens serão entregues
a quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 50% da avaliação atualizada. Pelo presente edital, ficam
intimados os executados, e demais interessados se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados.
CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade �ON-LINE�, sendo que os
lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e imediatamente divulgados
on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços
sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de
intervenção humana na coleta e no registro dos lanços DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar no prazo
improrrogável de 24 horas o valor do lance vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida no site
www.bb.com.br. PARCELAMENTO: De acordo com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC, os interessados em
adquirir o bem de forma parcelada, poderão pedir o parcelamento por escrito, até o início do primeiro leilão, desde
que a proposta não seja inferior ao valor da avaliação, e até o início do segundo leilão, desde que o valor da
proposta não seja vil (vil = menor que 50% do valor da avaliação), ficando claro que do requerimento deverá constar
oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
De todas as propostas deverão constar prazo, modalidade, indexador de correção monetária e condições de pagamento
do saldo. Deve, ainda, constar da proposta que o interessado declara estar ciente da multa de 10% sobre a parcela
inadimplida somada às parcelas vincendas (art. 895, §4º), bem como que em caso de inadimplemento declara estar
ciente sobre a possibilidade de o exeqüente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto
nestes mesmos autos (art. 895, §5º). Observa-se, ainda, que a proposta de pagamento do lance à vista sempre
prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO GESTOR: A comissão do leiloeiro
será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até 24 horas
após o leilão, através de depósito bancário. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos
acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará perante o
Juízo competente a imissão na posse. DA ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha a adjudicar os bens ficará
igualmente responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro sobre o valor da avaliação. DA REMIÇÃO: Na
hipótese de remição, após a publicação do edital, os devedores pagarão a comissão do gestor judicial de 3% (três
por cento), sobre o valor de avaliação dos bens, para cobertura de todos os dispêndios, acrescido de todos os
encargos previstos, devendo apresentar os pagamentos ao gestor judicial conjuntamente com a petição, fazendo
expressa menção à remição da execução, caso em que não deverá fazer uso do protocolo integrado. ACORDO: Caso
haja acordo entre as partes, após a publicação do edital, será devida a comissão de 3% sobre o valor do acordo por
parte do devedor, para cobertura dos custos do leilão. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas
no escritório do Gestor Judicial, na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, Centro - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone
(11) 3105-4872 - email: contato@faroonline.com.br. LOTE 1: parte ideal pertencente ao executado, equivalente a
03,03 ha, do TERRENO, com área de 6-25-50 ha de cultura e cerrado, em comum com Joaquim Lopes de Lima e com
herdeiros de Hernestina Maria de Jesus, situado em �Colônia Álvaro da Silveira�, no Distrito de Bom Despacho � Minas
Gerais, confrontando a comunhão com Geraldo de Queiroz Cançado, Osvaldo Marques Gontijo, e outros. Imóvel objeto
da matrícula nº 10.191, do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Bom Despacho/MG. VALOR DA AVALIAÇÃO:
R$93.900,00 (noventa e três mil e novecentos reais), conforme auto de avaliação de fls., constante dos autos, datado
de maio/2017. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELO TJ/SP PARA outubro/2018: R$97.806,00 (noventa
e sete mil, oitocentos e seis reais). LOTE 2: parte ideal pertencente ao executado, equivalente a 05,93 ha, UM
TERRENO, COM ÁREA DE 24-27-78 ha de cultura de 1ª, 2-87-50 ha de cultura de 2ª, e 17-02-78 ha de cerrado,
dividido,  situado no lugar denominado �Guariroba�, no Distrito de BOM DESPACHO � MINAS GERAIS, confrontando
com o córrego Guariroba, Mônica Queiroz, herdeiros de Beta Prima, Dr. João de Deus, Raimundo Lopes de Lima,
Geraldo Lopes de Lima. Imóvel objeto da matrícula nº 6.971, do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Bom
Despacho/MG. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$177.900,00 (cento e setenta e sete mil, e novecentos reais), conforme auto
de avaliação de fls., constante dos autos, datado de maio/2017. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELO TJ/
SP PARA outubro/2018: R$185.300,00 (cento e oitenta e cinco mil e trezentos reais). ÔNUS, TAXAS E IMPOSTOS:
Eventuais ônus, taxas ou impostos incidentes sobre o bem correrão por conta do arrematante ou adjudicante, com
exceção dos débitos do § único do artigo 130 do CTN, que se sub-rogam sobre o preço dos bens. Será o presente
edital, afixado e publicado na forma da lei.

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 2ª VARA CÍVEL - Praça João

Mendes s/nº - 6º andar - salas nº 611/613 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-

6070/71/73 - São Paulo-SP - E-mail: sp2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO -
Prazo de 20 dias - Processo nº 0031780-22.2018.8.26.0100 - O MM Juiz de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. TOM ALEXANDRE
BRANDÃO,  na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA APARECIDA PIRES DA
SILVA, brasileira, comerciante, RG 10828689-9, CPF 285.527.188-63, atualmente
em lugar incerto e não sabido, que pelo presente, expedido nos autos de CUMPRI-
MENTO DE SENTENÇA movido por ICOMON TECNOLOGIA LTDA, fica INTIMADA
para, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 supra, PAGAR o DÉBITO de R$2.705,71
(abril/2018), com atualização e demais cominações, SOB PENA de ACRÉSCIMO de
MULTA de 10% e HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/15) e CIENTE de que
pagando parcialmente, incidirão sobre o restante e prosseguirá o feito com a PE-
NHORA de bens e avaliação; e de que não havendo pagamento, INDEPENDENTE-
MENTE de PENHORA ou NOVA INTIMAÇÃO, deverá apresentar a IMPUGNAÇÃO.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2018.

08 e  09/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007328-03.2013.8.26.0009. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MIRIAN APARECIDA DE ALMEIDA VIEIRA, RG 11.882.423, CPF
065.043.038-78, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum  por parte de Condomínio
Edifício Mansão Bonnard, alegando em síntese que lhe foi proposta uma ação de cobrança para o paga-
mento do débito de R$5.280,26 (em 20/12/2012), a ser atualizada até a data do efetivo pagamento,
referente a débitos condominiais do apto. nº 63 do edifício requerente. Encontrando-se a requerida 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 quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, a requerida 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.


