
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF 10.608.405/0001-60 - NIRE 35.3.003633591
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos CRI. Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certificados 
de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 001ª Série da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A. (“Emissora”), nos termos 
da cláusula 12.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Série 2013-001 da 1ª Emissão de Certificados de 
Recebíveis Imobiliários da Barigui Securitizadora S.A. (“CRI”, “Emissão” e “TS”, respectivamente), a reunirem-se em 
Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“AGCRI”), a se realizar no dia 12/03/2019, às 10h, em 1ª convocação, em SP/SP, 
na Rua Álvaro Anes, 46, 11º andar, Cj. 113, para deliberar sobre: (i) Considerando as exigências apresentadas pelo 
2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru/SP (“RGI”) para registro do 2º Aditamento ao Instrumento Particular de 
Alienação Fiduciária de Bens Imóveis e Outras Avenças (“2º Aditamento AF Imóvel”) e disponibilizadas aos Titulares dos 
CRI, bem como as deliberações da Assembleia Geral de Titulares dos CRI realizada em 09/04/2018, aprovar a minuta a 
ser apresentada pela Emissora na AGCRI, referente ao novo instrumento de 2º Aditamento AF Imóvel, ou, Novo Instrumento 
Particular de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis e Outras Avenças (“Nova Alienação Fiduciária”), conforme cabível, 
sendo certo que, no caso de celebração de um novo instrumento, deverá haver a liberação da garantia prestada através 
do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis, para substituição dos imóveis dados em garantia no âmbito dos CRI nos 
termos do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis e Outras Avenças celebrado em 27/11/2013, 
conforme aditado (“Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis”), em razão da unificação das matrículas nºs 42.790, 
42.791, 42.793, 42.794 e 59.598, todas perante o RGI, a expensas do Patrimônio Separado; (ii) Autorizar a Emissora e a 
Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) a celebrarem todos e quaisquer documentos que se façam necessários para 
a efetivação das deliberações tomadas nesta AGCRI. Os Titulares dos CRI que se fizerem representar por procuração, 
deverão entregar o instrumento de man dato, com poderes específicos para representação na AGCRI, na sede da Emissora, 
com, pelo menos, 24 horas de antecedência da referida Assembleia e também por meio do endereço eletrônico 
pos-emissao@bariguisec.com.br e ao Agente Fiduciário no assembleias@pentagonotrustee.com.br. SP, 12/02/2019. 
Barigui Securitizadora S.A. Evaldo Leandro Perussolo - Diretor de Relações com Investidores.             (13, 14 e 15/02)

Imobiliária Paramirim S.A.
CNPJ Nº 51.049.823/0001-42 - NIRE 35.300.315.260

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Imobiliária Paramirim S.A. (“Companhia”), convida seus acionistas para Assembleia Geral Extraordinária no dia 
28.02.2019, às 10 horas, em sua sede social, na Fazenda Aparecida, em Iracemápolis/SP. Pauta: (1) Aprovação do 

cindidas à Companhia; (2)
-

 (3) Aprovação 
(4) Proposta para alteração da data de 

(5) Autorização para a 
Administração tomar as providências necessárias para implementação do disposto no item 3, caso aprovado. Os 
documentos para deliberação da pauta estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Iracemápolis, 
13.02.2019. (13,14,15)

VIGOR ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97 - NIRE 35.300.391.047

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da Vigor Alimentos S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será rea-
lizada no dia no dia 26 de fevereiro de 2019, em primeira convocação às 11h00m e em segunda às 11h30m, na sede social da Companhia, situada 
na Rua Joaquim Carlos, 396, 1º andar, Brás, CEP 03019-900, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) ratificação e retificação da Ata da 
Assembleia Geral Extraordinária da empresa S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor, realizada em 29/12/2009, a qual foi devidamente re-
gistrada perante a JUCESP sob n° 86.965/10-4, em 10/03/2010, e também registrada perante a JUCEMG sob n° 4343348, em 20/05/2010, que de-
liberou a respeito da aprovação da incorporação das empresas Companhia Leco de Produtos Alimentícios e Laticínios Serrabela Ltda pela 
citada Companhia, e que por um equívoco, não constaram do Anexo I da Ata de Assembleia Geral Extraordinária retificada, alguns dos imóveis incor-
porados, assim como as respectivas descrições completas; (ii) Deliberar sobre a ratificação e retificação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
da empresa S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor, realizada em 28/12/2012, a qual foi devidamente registrada perante a JUCESP sob nº 
029.427/13-7, em 16/01/2013, onde, por um equívoco, não constaram do Anexo 4.5.(i) do Anexo I - Laudo de Avaliação do patrimônio da S/A Fábrica 
de Produtos Alimentícios Vigor, o qual foi incorporado por esta Companhia, alguns dos imóveis incorporados, assim como as respectivas descrições 
completas; (iii) Deliberar sobre a ratificação e retificação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária desta Companhia, realizada em 30/08/2013, a 
qual foi devidamente registrada perante a JUCESP sob n° 379.659/13-0, em 26/09/2013, e também registrada perante a JUCEMG sob n° 5257016, 
em sessão 11/04/2014, que deliberou a respeito da aprovação da incorporação da Laticínios MB Ltda. por esta Companhia, onde, por um equívo-
co, não constaram do Anexo 4.5.(i) do Anexo I - Laudo de Avaliação do patrimônio da Laticínios MB Ltda., o qual foi incorporado por esta Companhia, 
os alguns dos imóveis incorporados, assim como as respectivas descrições completas; e (iv) outros assuntos de interesse dos acionistas presentes.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2019.
Antonio Suarez Lara - Presidente do Conselho de Administração

A Administração da Vigor Alimentos S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1091825-48.2013.8.26.0100 (USUC 
1509) O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Aline Aparecida 
de Miranda,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) Tubofil Trefilação S.A.,na pessoa de seu representante legal,réus ausentes,incer-
tos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores,que ENEIDA PAES DE BARROS ajuizou 
(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio do imóvel assim discriminado: Conjunto nº. 112, localizado no 11º 
andar do Bloco B do Condomínio Professional Atrium, situado à rua Apucarana, nº 326, no 27º Subdistrito - Tatuapé - São Paulo - 
SP, com área privativa de 30,680000m², área comum de 27,809622m² e área total de 58,489622m², correspondendo-lhe a fração 
ideal de 0,67514% ou 10,4391m², com direito a uso de uma vaga na garagem do edifício, contribuinte nº054.019.0759-1, 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 úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei     [14,15] 

Citação - Prazo 20 dias Processo 1025661-84.2016.8.26.0007. O Dr. Antonio Marcelo
Cunzolo Rimola, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional VII - Itaquera. Faz Saber
a Antonio Freitas Cavalcante Colchões Me, CNPJ 012.615.000/0001-85, na pessoa de
seu representante legal, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação Monitória,
objetivando o recebimento de R$ 143.292,43 (10/2018), acrescidos de juros e correção
monetária, referente ao saldo devedor do Borderô de Desconto de Cheques Operação nº
0005005030664001694, bem como ao pagamento de custas, honorários e demais
cominações. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido,
e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que à
tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título
executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos, sendo nomeado curador especial
em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, 04 de dezembro de 2018.          B 14 e 15/02

Edital de Citação - Prazo 20 dias Processo 1046288-56.2018.8.26.0002. A Dra. Claudia
Carneiro Calbucci Renaux, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível Foro de Santo Amaro. Faz
Saber a Fabio Fernandes Marques, CPF 260.929.578-25, na pessoa de seu representante
legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação
com Procedimento Comum, objetivando condenar o ré ao pagamento de R$ 24.471,86 (08/
2018), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como ao pagamento dos valores
correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas
e inadimplidas, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do
imóvel situado na Avenida Jaceguava, 1.821, São Paulo-SP, instalação 57984930 número
0138346. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sendo nomeado curador especial
em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações
de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado
na forma da lei.          B 14 e 15/02

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1077162-94.2013.8.26.0100 Classe: Assunto: Monitória -
Prestação de Serviços Requerente: ARCHANGEL’S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA - EIRELI - EPP Requerido:
STUDIO SP ESPAÇO CULTURAL LTDA EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1077162-94.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) STUDIO SP ESPAÇO CULTURAL LTDA, CNPJ 07.673.680/0001-53, com endereço à Rua
Maranhao, 26, apto.93, Higienopolis, CEP 01240-001, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação Monitória
por parte de ARCHANGEL’S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA - EIRELI - EPP, alegando em síntese: cobrança
da quantia de R$ 30.000,00, ocorreu que a ré descumpriu com as obrigações que foram assumidas, dando
causa a rescisão do contrato de prestação de serviços. 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 de prazo do edital, efetue o pagamento, cujo cumprimento isentará o réu
de custas e honorários advocatícios, ou apresente embargos monitórios, sob pena de constituir-se em pleno
direito título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. 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
14 de dezembro de 2018. 14 e 15/02

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1003558-11.2015.8.26.0010 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Duplicata Exequente: Potenza Comércio e Indústria Ltda Executado: G.l. Empreiteira de Obras
Ltda-me e outros EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM)MÊS. PROCESSO Nº 1003558-
11.2015.8.26.0010 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 MARCIA NUNES FIGUEIREDO, CPF
315.525.088-70, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Potenza Comércio
e Indústria Ltda em face de G.l. Empreiteira de Obras Ltda-me, processa-se Incidente de Desconsideração
da Personalidade Jurídica da empresa-executada, objetivando incluir no polo passivo da ação de execução os
sócios Carmelito Silva Anjos e Márcia Nunes Figueiredo. Encontrando-se a corré Márcia em lugar incerto
e não sabido, foi deferida sua CITAÇÃO por EDITAL (NCPC, artigo 257, inciso III), para manifestação e
apresentação de provas cabíveis (NCPC, artigo 135) no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital. 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 14 de janeiro de 2019. Eu, Gustavo Martim Moreno,
Escrevente Técnico Judiciário, digitei. Eu, Juliana Tande Higa, Escrivã Judicial I, conferi        14 e 15/02

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a).
Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER o executado LELIS JOSÉ TRAJANO, brasileiro,
casado, portador da cédula de identidade RG nº 28.953.650-9, inscrito no CPF/MF nº 218.899.738-74 que lhe
foi proposta ação de Execução de Título Extrajudicial por Joaquim Gomes Pereira, para a cobrança de
alugueres e acessórios oriundos da locação cujo débito, atualizado até janeiro/19, se perfaz no montante de
R$ 616.795,90 (seiscentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos). Encontrando-
se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que efetue
o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, a fluir após os 20 (vinte) dias supra, caso em que os
honorários advocatícios já fixados em 10% seriam reduzidos a metade na hipótese de integral pagamento do
débito no prazo mencionado. Não efetuado o pagamento pela executada, proceder-se-á a penhora de bens e
à sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e intimando a executada de tais atos. A inatividade injustificada
do devedor ensejará a aplicação de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). Decorrido
o prazo para oferecimento de resposta, será nomeado curador especial a executada (art. 257, IV, 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 06 de fevereiro de 2019. 14 e 15/02

EDITAL DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 0009885-78.2018.8.26.0011. O MM.Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional XI de Pinheiros da Comarca da Capital do
estado de São Paulo, Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia, na forma da Lei, etc.FAZ
SABER a Mathias Pereira Godoy, CPF/MF nº 316.384.898-12, RG nº 2419224180 SSP/
SP, a quem é Executado na Ação Monitória movida por Bioaccus Comércio de Produtos
Terapêuticos Ltda, que em síntese, tornou-se credora da quantia de R$3.776,69 ( três mil
setecentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos) (Dez/2018). Encontrando-
se o Executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para os atos e termos da execução proposta e para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, que fluirá após o decurso do prazo de 20 (vinte) dias do presente edital, realize o
pagamento do valor da condenação, sob pena da incidência da multa de 10% honorários
advocatícios de 10%, e posterior penhora de bens, inclusive via BACENJUD. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta Cidade de São Paulo. 14 e 15/02.

VANDA MARIA DE OLIVEIRA PENNA ANTUNES DA CRUZ, Oficial do
16º Registro de Imóveis da Comarca da Capital, FAZ SABER a todos
quanto este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que nos termos
do artigo 26 §4º, da Lei 9.514/97 e por solicitação da fiduciária CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, com sede no Setor Bancário Sul, quadra 4,
Lotes 3 e 4 e filial nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.360.305/
0001-04, INTIMA o fiduciante  WAGNER DOS SANTOS, brasileiro,
solteiro, maior, proprietário de estabelecimento comercial, RG nº
30.530.711 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 270.735.228-44,
residente e domiciliado na Rua Luis Pinheiro de Souza, nº 29, podendo
também, ser encontrado na Rua Antônio Pereira Santos, nº 239, Jardim
Cidade Pirituba, no 31º Subdistrito - Pirituba, ambos nesta Capital, para
que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação,
efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Pamplona nº 1593 -
Jardim Paulista, a purgação da mora das prestações em atraso conforme
planilhas de débito, acrescida de juros e encargos, que se vencerem,
até a data do efetivo pagamento. O não pagamento da quantia reclamada
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matriculado
sob nº 74.784, neste Registro, em favor da fiduciária. 13, 14 e 15/02

 

7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I � SANTANA 
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº1095996-09.2017.8.26.0100. 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(o) JOÃO RICARDO MORALES, CPF 
065.252.488-50, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de CAIXA 
BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP, 
objetivando a cobrança de R$ 10.246,17 (15/08/2017), relativo a inadimplência das obrigações 
referente às co-participações do Plano de Assistência Direta, bem como mensalidades do Plano 
Cabesp � Família. 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 10 de dezembro de 2018. 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1100583-45.2015.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Patrícia Martins
Conceição, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELOÁ DA SILVA, Brasileiro, RG 34477210-x, CPF
366.752.508-76, com endereço à Avenida Europa, 695, Jardim Europa, CEP 01449-001, São Paulo - SP , que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Associação de Instrução Popular e
Beneficência, CNPJ: 50.228.097/0001-62 (entidade mantenedora da Escola de Enfermagem São José) ajuizou
Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 1.978,54 (Setembro/2015),
referente às mensalidades de Outubro à Dezembro de 2011 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais,
firmado entre as partes em 13/09/2010. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena
de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, será considerada revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de janeiro de 2019. 14 e 15/02

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 0173322-38.2012.8.26.0100. A Dra. Adriana Cardoso dos
Reis, Juíza de Direito da 37ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Marta Gerolin
Gavea CPF: 323.295.046-91, que Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social CNPJ: 33.544.370/
0001-49 (entidade mantenedora da Faculdade São Luis) ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando o recebimento de R$ 7.262,60 (Julho/2012), representada pelo instrumento particular de confissão
de dívida firmado entre as partes, referente às mensalidades escolares inadimplidas de Fevereiro à Junho de
2006. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias,
efetue o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra.
Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer
que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros
de 1% ao mês. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, aos 24 de janeiro de
2019. 14 e 15/02

VIGOR ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97 - NIRE 35.300.391.047

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da Vigor Alimentos S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será 
realizada no dia no dia 25 de fevereiro de 2019, em primeira convocação às 11h00m e em segunda às 11h30m, na sede social da Companhia, 
situada na Rua Joaquim Carlos, 396, 1º andar, Brás, CEP 03019-900, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Ratificação e retifica-
ção da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da empresa S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor, realizada em 29/12/2009, a qual 
foi devidamente registrada perante a JUCESP sob n° 86.965/10-4, em 10/03/2010, e também registrada perante a JUCEMG sob n° 4343348, 
em 20/05/2010, que deliberou a respeito da aprovação da incorporação das empresas Companhia Leco de Produtos Alimentícios e Lati-
cínios Serrabela Ltda pela citada Companhia, a qual, por um equívoco, não constou do Anexo I a descrição completa dos imóveis incorpo-
rados; (ii) Ratificação e retificação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da empresa S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor, 
realizada em 28/12/2012, a qual foi devidamente registrada perante a JUCESP sob nº 029.427/13-7, em 16/01/2013, onde, por um equí-
voco, não constou do Anexo 4.5.(i) do Anexo I do Laudo de Avaliação do patrimônio da S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor, o qual foi 
incorporado por esta Companhia, a completa descrição dos imóveis incorporados; e (iii) outros assuntos de interesse dos acionistas presentes.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2019.
Antonio Suarez Lara - Presidente do Conselho de Administração.

A Administração da Vigor Alimentos S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0064348-07.2012.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDUARDO DA SILVA SOUZA, CPF 105.373.747-52 e I. C. COMERCIAL E SERVIÇOS
LTDA., CNPJ 49.083.322/0001-30, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Fundo de Recuperação de Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizado, lhes ajuizou ação
de Execução, objetivando a quantia de R$ 1.664.733,71 (agosto de 2013), representada pela Cédula de Crédito
Bancário - Empréstimo - n° 87430693074. 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. 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 São Paulo, aos 07 de fevereiro de 2019.                                                                    15 e 16 / 02 / 2019.

5ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 5º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0092255-
41.2018.8.26.0100 (processo principal n° 1015408-20.2014.8.26.0100). O Dr. Gustavo Coube de Carvalho, Juiz
de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a MSG Modas Ltda EPP (CNPJ. 12.902.092/
0001-84) e Ahmad Al Charkawi (CPF. 233.807.108-57), que o mandado monitório, expedido nos autos da ação
Monitória, ajuizada por Banco Bradesco S/A, sucessor por incorporação do Banco HSBC Bank Brasil S/A - Banco
Múltiplo, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 436.621,22
(novembro de 2018). Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15
dias, a fluir dos 20 dias supra, efetuem o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Ficam as partes executadas
advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos,
suas impugnações. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 29/01/2019.         15 e 16 / 02 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015406-36.2017.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Geraldo Fortuna Lopes (CPF. 902.301.598-34), que Banco Bradesco S/A lhe
ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 12.550,76 (dezembro de 2017),
decorrente da Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal Consignação e/ou Retenção - INSS - Refinanciamento
n° 6217649. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir
dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de se presumir como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo
contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador Especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
11 de dezembro de 2018.                                                                                                         15 e 16 / 02 / 2019.

8ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 8º Ofício Cível Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1022574-
06.2014.8.26.0100. A Dra. Vanessa Ribeiro Mateus, Juíza de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber
a Jangada Bijouterias e Acessórios Ltda - EPP (CNPJ. 05.428.724/0001-54) e Márcio Augusto Gomes (CPF. 158.829.808-60), que
Itaú Unibanco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 392.769,59 (maio de 2015), representada pelo
Contrato de Confissão de Dívida n° 14941310-6, agência 1610, sob n° 22360-2. 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 converter-se em penhora o arresto procedido
sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 4.939,01 e R$ 38,41. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado.                            15 e 16 / 02 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1098789-18.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 32ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Priscilla Bittar Neves Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a WALDENICE
DOS REIS GLUGOSKI, Advogada, RG 4.701.126-9, CPF 622.895.608-63, Nascida 16/07/1943, que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Edificio Saint Gothard, objetivando a quantia de R$ 8.144,88 (outubro
de 2017), representada pelas despesas condominiais da unidade 94, 9° andar do condomínio autor. 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 3 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento da dívida, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade;
sem pagamento, proceda-se a imediata penhora e avaliação de bens. Adverte-se do prazo legal de 15 dias para oposição de
embargos, no mesmo prazo reconhecendo seu débito, a devedora poderá depositar 30% do montante do principal e acessórios
e requerer o pagamento do restante em 6 parcelas mensais com juros e correção monetária. Decorrido o prazo para oferecimento
de resposta, será nomeado curador especial à ré. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS.                                                                                                                                                                      15 e 16 / 02 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016961-97.2017.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ESPÓLIO DE IRMA NOLA COSTA representada
por sua filha Vera, que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SÃO BENTO lhe ajuizou uma ação de cobrança, PROCEDIMEN-
TO COMUM - DESPESAS CONDOMINIAIS, objetivando a condenação da ré ao pagamento da quantia de
R$1.235,30 em 31/08/2017, a ser atualizada a data do efetivo pagamento, alem de custas, e honorários
advocatícios, referente os débitos condominiais da unidade 106 do condomínio autor. Estando sua filha em lugar
incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, conteste
a ação. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial
(artigo 257, IV, CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1116563-32.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME SILVEIRA
TEIXEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) A. TORRES FIGUEREDO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA,
CNPJ.14.594.655/0001-40, com endereço à Avenida Himalaia, 1400, Mont Blanc, CEP 07600-000, Mairiporã - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Ericsson Gestão e Serviços de Teleco-
municações Ltda, objetivando a inexigibilidade da Duplicata de Serviços 00000011, no valor de R$63.434,05,
emitida em 22/08/2013, com vencimento em 22/09/2013; A condenação da Ré ao pagamento de indenização pelos
danos patrimoniais, decorrentes dos valores pagos e pagar em razão dos processos trabalhistas ajuizadas por ex-
empregados e prepostos da Ré, com inclusão da Autora no pólo passivo, e morais, a serem arbitrados por esse
R.Juízo; bem como a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Estando a ré
em lugar ignorado, expede-se edital, para que, em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, apresente resposta. No caso
de revelia, será nomeado curador especial (art.257, IV, 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 01 de fevereiro de 2019.

ILA - INFRAESTRUTURA  LATINOAMERICANA S.A.
CNPJ/MF Nº. 29.206.383/0001-30 - NIRE Nº. 3530051100-0

COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA

A Companhia informa que em 07 de dezembro de 2018, recebeu a carta de renúncia do Sr. JOÃO DANIEL 
MARQUES DA SILVA, ao cargo de Diretor sem designação específi ca da Companhia, com registro 
perante a JUCESP nº 78.320/19-7 em 08/02/2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

33ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP � FORO CENTRAL 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1056596-27.2013.8.26.0100. O 
MM. Juiz de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Douglas Iecco 
Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MIYACO ISHIDA (CPF 053.729.098-20), que CAIXA 

BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP, lhe 
ajuizou ação MONITÓRIA, para cobrança da quantia de R$ 6.975,79 (08/08/2013), referente 
inadimplemento das contribuições do Plano de Saúde Cabesp-Família desde Nov/2006. Estando a 
ré(u) em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 supra, pague o valor supra devidamente corrigido e acrescido de honorários advocatícios 
de 10%, que a tornará isento das custas processuais ou, no mesmo prazo, apresente embargos, sob 
pena de constituir título executivo judicial, ficando advertida de que no caso de revelia será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 

 

 

 

 

41ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP � FORO CENTRAL 
Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0160353-93.2009.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Regis de Castilho 
Barbosa Filho, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER a(o) IRANILDA LIMA, CPF Nº 849.269.708-30, que 
CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP, 
lhe ajuizou uma Ação de Cobrança rito SUMÁRIO, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 
4.223,24, referente ao inadimplemento do Plano de assistência médica PAP, co-participações e 
contribuições mensais, bem como do empréstimo no valor de R$ 2.209,76, não pago, totalizando R$ 
6.433,00 (30/11/2008), devidamente corrigido, acrescido de custas, honorários e demais cominações 
legais. Estando a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua 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, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de novembro de 2018. 

 

 

Essencis Soluções Ambientais S.A.
NIRE 35.300.371.780 - CNPJ/MF nº 40.263.170/0001-83

Extrato da Ata da Reunião de Diretoria Realizada em 10.08.2018.
Data, Hora, Local: 10.08.2018 às 10 horas, na sede, Rua Gandavo, nº 363, Vila Clementino – São Paulo/SP. Mesa: 
Presidente: Ciro Cambi Gouveia, Secretário: Valter Daniel Alvares. Deliberações Aprovadas: A retifi cação do endereço 
da fi lial da Companhia, tendo em vista a alteração de CEP ocorrida no Município, fi lial inscrita no CPF/MF nº 
40.263.170/0008-50, NIRE perante a JUCESP nº 33999143759, NIRE perante a JUCERJA nº 33900538624, 
endereço atual: Município de Magé/RJ, à Estrada Rio – Teresópolis, s/n, KM 121,5 – Vila Inca – CEP: 25.900-000, 
alterando-se para o seguinte endereço:  “Rodovia Santos Dumont, s/n – KM 121,5 – Vila Inca – Magé/RJ – CEP: 
25907-450”. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 10.08.2018. Ciro Cambi Gouveia - Presidente da Mesa, Valter 
Daniel Alvares - Secretário. JUCESP nº 79.650/19-3 em 11/02/2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Agropecuária São Judas Tadeu Ltda.  –  CNPJ/MF nº 49.014.046/0001-59  –  NIRE 35.200.841.954
Extrato da Ata de Reunião de Sócios realizada em 01/09/2018

1. Data, Hora e Local: No dia 01/09/2018, às 10h, na sede social. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em 
virtude da totalidade do capital social da Sociedade. 3. Mesa: Presidente - Sandra Sarruf Chohfi; Secretário - Raul Chohfi. 
4. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, foram tomadas as seguintes resoluções: 4.1. Aprovar, 
integralmente e sem restrições, o “Protocolo e Justificação de Incorporação da Aladd Participações Societárias S/S Ltda. 
pela Agropecuária São Judas Tadeu Ltda.” (doravante simplesmente denominado “Protocolo e Justificação”), celebrado 
em 31/07/2018 pelas Administrações das sociedades envolvidas na operação, o qual faz parte integrante deste instrumento 
como Anexo I, com a versão, para a Sociedade, da totalidade do acervo patrimonial líquido da Incorporada, o que resulta, 
portanto, na extinção da Incorporada. 4.2. Tomar conhecimento e ratificar a indicação, nomeação e contratação da empresa 
especializada Vieira & Carvalho Contabilidade Ltda. (“Empresa Especializada”). 4.3. Aprovar integralmente e sem restrições, 
o “Laudo de Avaliação da Agropecuária São Judas Tadeu Ltda.”, que avaliou, a valores contábeis, a totalidade do acervo patri-
monial líquido da Incorporada ora vertido para incorporação na Incorporadora, em R$ 426.551,98, com referência ao balanço 
patrimonial específico levantado na Data-Base de 31/08/2018. 4.4. A incorporação se efetivará por integração do patrimônio 
da Incorporada ao da Sociedade, com uma redução de capital da Sociedade no valor total de R$ 229.179,00, em conformidade 
com o Laudo de Avaliação, passando de R$ 2.100.000,00 para R$ 1.870.821,00, com a redução de 229.179 quotas do capital 
social da Incorporada, conforme determinado no Laudo de Avaliação. 4.5. Tendo em vista as disposições acima, a quotista 
Sandra Sarruf Chohfi, que já é titular de 821 quotas, deterá 994.294 quotas no capital social da Sociedade, ao passo que o 
novo quotista Raul Chohfi deterá 876.527 quotas no capital social da Sociedade. 4.6. Declarar que a incorporação do acervo 
patrimonial líquido da Incorporada pela Sociedade implica a extinção da Incorporada. 4.7. Consignar que a Sociedade recebe 
a totalidade do acervo patrimonial líquido da Incorporada na condição de sucessora a título universal, respondendo por todos 
os direitos e obrigações a ele relacionados, efetivos ou potenciais. 4.8. Consignar que, com a extinção da Incorporada, seu 
estabelecimento-sede será extinto neste ato, passando as atividades operacionais da Incorporada a serem exercidas no esta-
belecimento empresarial da Sociedade. 4.9. Autorizar os administradores a praticar todos os atos necessários à implementação 
das deliberações ora tomadas. 5. Encerramento: Como nada mais houvesse a ser tratado lavrou-se a ata, foi lida, conferida, 
aprovada e por todos assinada. Tatuí, 01/09/2018. Mesa: Sandra Sarruf Chohfi - Presidente; Raul Chohfi - Secretário.

Aladd Participações Societárias S/S Ltda.  –  CNPJ/MF nº 57.861.338/0001-55
Ata de Reunião de Sócios realizada em 01/09/2018

1. Data, Hora e Local: No dia 01/09/2018, às 10h, na sede social. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em 
virtude da totalidade do capital social da Incorporada. 3. Mesa: Presidente - Sandra Sarruf Chohfi; Secretário - Raul Chohfi. 
4. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, foram tomadas as seguintes resoluções: 4.1. Aprovar, 
integralmente e sem restrições, o “Protocolo e Justificação de Incorporação da Aladd Participações Societárias 
S/S Ltda. pela Agropecuária São Judas Tadeu Ltda.” (doravante simplesmente denominado “Protocolo e Justificação”), 
celebrado em 31/07/2018 pelas Administrações das sociedades envolvidas na operação (doravante simplesmente denomi-
nada “Incorporadora”), com a versão da totalidade do acervo patrimonial líquido da Incorporada, o que resulta, portanto, na 
extinção da Incorporada. 4.2. Tomar conhecimento e ratificar a indicação, nomeação e contratação da empresa especializada 
Vieira & Carvalho Contabilidade Ltda. (“Empresa Especializada”). 4.3. Aprovar integralmente e sem restrições, o “Laudo de 
Avaliação da Aladd Participações Societárias S/S Ltda.” (doravante simplesmente denominado “Laudo de Avaliação”) elabora-
do pela Empresa Especializada, que avaliou, a valores contábeis, a totalidade do acervo patrimonial líquido da Incorporada ora 
vertido para incorporação na Incorporadora, em R$ 426.551,98, com referência ao balanço patrimonial específico levantado na 
Data-Base de 31/08/2018. 4.4. Tendo em vista as aprovações do Protocolo e Justificação e do Laudo de Avaliação, bem como 
da constatação de ter sido a operação já aprovada pela Incorporadora, conforme as atas de reunião de sócios da Incorporadora, 
realizada nesta data, aprovar, integralmente e sem restrições, a incorporação da totalidade dos acervos patrimoniais líquidos 
da Incorporada pela Incorporadora, pelos seus respectivos valores de avaliação contábil. 4.5. Declarar que a incorporação 
do acervo patrimonial líquido da Incorporada pela Incorporadora implica a extinção da Incorporada. 4.6. Consignar que a 
Incorporadora recebe a totalidade do acervo patrimonial líquido da Incorporada na condição de sucessora a título universal, 
respondendo por todos os direitos e obrigações a ele relacionados, efetivos ou potenciais, como se seus fossem, que decorram 
de atos praticados ou fatos ocorridos até a presente data. 4.7. Consignar que o objeto social da Incorporadora será alterado 
para (i) administração, compra e venda de imóveis próprios; e (ii) participação em outras sociedades como sócia, quotista 
ou acionista. 4.8. Consignar que a denominação da Incorporadora será alterada de Agropecuária São Judas Tadeu Ltda. para 
São Bento Administração e Participações Ltda. 4.9. Autorizar os administradores a praticar todos os atos necessários à im-
plementação das deliberações ora tomadas, devendo ainda proceder ao cancelamento de todos os registros da Incorporada. 
5. Encerramento: Como nada mais houvesse a ser tratado, lavrou-se a ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, apro-
vada e por todos assinada. São Paulo, 01/09/2018. Mesa: Sandra Sarruf Chohfi - Presidente; Raul Chohf - Secretário.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Suspeita de “laranjas” no PSL não
afeta governo, diz líder do partido

Nacional

Jornal O DIA SP
São Paulo, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019Página 4

O líder do PSL no Senado,
Major Olímpio (SP), afirmou
na quinta-feira (14) que as sus-
peitas em torno do repasse ir-
regular de recursos de campa-
nha do PSL não vão influenci-
ar o funcionamento do gover-
no federal. Para o senador, uma
reunião entre o presidente Jair
Bolsonaro e o ministro-chefe
da Secretaria Geral da Presi-
dência da República, Gustavo
Bebianno, vai esclarecer a si-
tuação.

“Eu tenho certeza que no
momento que o ministro Bebi-
anno tiver uma reunião pesso-
al e reservada com o presiden-
te, tudo vai se esclarecer. Eu
não vejo dif iculdade
nisso, nada influencia no ritmo
do governo”, disse o senador.
Até o momento, não há agen-
da pública prevista entre Bol-
sonaro e Bebianno. O presi-
dente, que retornou a Brasília 

na quarta-feira (13), após rece-
ber alta do Hospital Israelita
Albert Einstein, em São Paulo,
está despachando do Palácio
do Alvorada, residência ofici-
al, e não do Palácio do Planal-
to, sede do governo.

A Polícia Federal investiga
denúncia de que o PSL, legen-
da do presidente, repassou re-
cursos públicos do Fundo Es-
pecial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para candi-
daturas de “laranjas”. Presi-
dente da legenda durante as
eleições, Bebianno é suspeito
de  ter  envolvimento no caso. 

Em entrevista concedida à
TV Record, Bolsonaro disse  na
quarta-feira (13) que apoia a in-
vestigação sobre filiados ao PSL
por suspeita de terem atuado de
forma irregular. O presidente rei-
terou que é uma “minoria” den-
tro do partido que está sob sus-
peita e que a Polícia Federal foi

encarregada de acompanhar o
caso.  “O partido tem de ter cons-
ciência. Não são todos, é uma
minoria. Logo depois da minha
eleição, eu dei carta branca para
apurar qualquer tipo de crime de
corrupção e lavagem de dinhei-
ro”, disse.

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro,
confirmou  na quinta-feira, que
a apuração do caso já está em
curso e eventuais responsabi-
lidades poderão ser definidas. 

Major Olímpio admitiu que
as suspeitas em torno do caso
geram desconforto, mas ressal-
tou a boa relação entre Bolso-
naro e Bebianno. “Logicamen-
te é desconfortante para todos,
mas ele foi escolhido para ser
ministro por ser da absoluta
confiança do presidente, então
qualquer ruído na comunicação
deve ser [resolvido] entre ele,
presidente, e o ministro Bebi-

anno”, acrescentou.
O parlamentar reforçou que

o caso não traz “absolutamen-
te nenhum reflexo” para a vota-
ção de medidas no Congresso
Nacional. “Sabemos que é uma
coisa que deve ser resolvida lá
no Poder Executivo”, disse. 

Ativismo judicial
O senador paulista criticou

o julgamento, pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), de uma
ação protocolada pelo PPS para
criminalizar a homofobia, carac-
terizada pelo preconceito con-
tra o público LGBT (lésbicas,
gays, bissexuais, transexuais e
travestis). Para Major Olímpio,
o caso evidencia uma invasão
de competência do Supremo
sobre o  Legislativo e defen-
deu a abertura de uma Comis-
são Parlamentar de Inquérito
(CPI) para tratar do assunto.  

“O Parlamento tem a obri-

gação de legislar, e o Poder Ju-
diciário de interpretar e fazer
cumprir a lei. Quando há essa
invasão de competência, nós
estamos até tentando abrir uma
CPI e mostrar exatamente esse
ativismo descabido, o Poder
Judiciário tentando se tornar
um poder moderador, que exis-
tia no Brasil após a Constitui-
ção de 1824, que é impertinen-
te”, afirmou. 

A possibilidade de crimina-
lização da homofobia é debati-
da na ação direta de inconsti-
tucionalidade por omissão
(ADO) nº 26, sob a relatoria do
ministro Celso de Mello, e tra-
mita no STF desde 2013. Os
ministros devem definir se o
Supremo pode criar regras tem-
porárias para punir agressores
do público LGBT, devido à fal-
ta de aprovação da matéria no
Congresso Nacional. O caso
voltou a ser julgado na quinta-

feira. 
No entendimento do PPS, a

minoria LGBT deve ser incluí-
da no conceito de “raça soci-
al” e os agressores punidos na
forma do crime de racismo, cuja
conduta é inafiançável e im-
prescritível. A pena varia entre
um a cinco anos de reclusão,
conforme a conduta.

Na opinião de Major Olím-
pio, não houve omissão do Le-
gislativo na matéria, mas sim
uma escolha de não aprovar
um projeto que criminaliza a ho-
mofobia, com base em um de-
sejo da sociedade. “Não tem
omissão quando está se falan-
do de criminalizar a homofobia.
Por exemplo, houve um proje-
to aprovado na Câmara, ele
veio para o Senado [que rejei-
tou] e rejeitar um projeto tam-
bém é interpretar e manifestar
um desejo da população”, afir-
mou. (Agencia Brasil)
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Edital de Leilões Eletrônicos –  Artigos 881 e seguintes da Lei 13.105/2015 (CPC/2015)
12ª Vara e Ofício Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.

Edital de Leilões Eletrônicos de Bem(ns) Imóvel(eis) e para Intimação do(s) executado(s) Sergio Ambrosino Junior, ,  Sergio
Ambrosino,  Rose Mary  Ambrosino,  Espólio  de  Egidio Boffa, na pessoa de um de seus herdeiros e sucessores  Júlio  Antonio
Marcello Boffa, Leopoldina Pereira Viscome,  Vicente Benedito Viscome,  Prefeitura do  Município de São Paulo/SP, além de

eventuais ocupantes desconhecidos, expedido nos autos da Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Locativos e
Acessórios promovida por Leopoldina Pereira Viscome e outro(s), processo nº 0169054-87.2002.8.26.0100. O(a) Dr(a). DANIEL SERPENTINO, MM Juiz(a) de
Direito da 12ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei e etc., faz saber que o sistema gestor de leilões eletrônicos judiciais
www.casareisleiloesonline.com.br levará a hastas públicas os Bens ao final descritos. O 1º. (Primeiro) Leilão terá início dia 18 (dezoito) de Fevereiro de 2019, 11:00:00
horas e término dia 20 (vinte) de Fevereiro de 2019, 11:00:00 horas, oportunidade em que o Bem Imóvel será entregue a quem mais der acima do valor da avaliação
atualizada. O 2º (Segundo) Leilão, caso não haja licitantes em primeira apregoação, terá início dia 20 (vinte) de Fevereiro de 2019, 11:00:00 horas e término dia 19
(dezenove) de Março de 2019, 11:00:00 horas, ocasião em que o Bem Imóvel será entregue a quem mais der, rejeitados lances inferiores ao equivalente a 50%
(cinquenta por cento) do valor da avaliação atualizada do respectivo lote, afastado com isto o preço vil (art. 885 e parágrafo único do art. 891 do CPC/2015). O Bem
Imóvel será ofertado para arrematação em lote único (art. 893 do CPC/2015), no estado de conservação em que se encontra, em caráter “ad corpus”. O Pagamento
do Preço da Arrematação será realizado à vista ou parcelado em até 30 (trinta) vezes, com pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) à vista, cf. art. 892 do CPC/2015,
por meio de depósito judicial e sob pena de desfazimento da arrematação. As propostas para pagamento parcelado devem ser encaminhadas ao leiloeiro oficial e
respeitar os termos e parâmetros do art. 895 do CPC/2015. A Comissão Devida à Casa Reis Leilões Online será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação
e correrá por conta do arrematante, cf. parágrafo único do art. 884 do CPC/2015, e será paga no ato da arrematação, sob pena de desfazimento, por meio de depósito
endereçado para a Caixa Econômica Federal – CEF (nº 104), agência nº 2527, Conta Corrente nº 20694-5, de titularidade de Eduardo dos Reis, CPF/MF sob nº
252.758.888-30. Bem Ofertado : 01 (Uma) Prédio e respectivo Terreno , situados nesta Capital/SP na atual Rua Corgie Assad Abdalla, 180, esquina com a atual Rua
João da Cruz Mellão, constituído pelo antigo lote 1 da quadra 39, no bairro do Jardím Leonor, no 13º subdistrito, Butantã, situado no lado esquerdo de quem vai da
rua G-Trinta e Cinco para a Rua João da Cruz Melão, na esquina desta, lado direito de quem vai da rua H-Dois para a Rua Corgie Assad Abdalla, mede 26,52m de
frente para a Rua João da Cruz Melão, 23,11m de frente em curva para a esquina; 17,74m de frente para a Rua Corgie Assad Abdalla; 9,00m mais 32,50m,
respectivamente, nos lados direito e esquerdo de quem olha da esquina para o terreno, com a área de terreno de 795,00m² e confina do lado direito com o lote 28, no
lado esquerdo com o lote 2. A matrícula indica área construída de 579,65m². A Certidão de Dados Cadastrais do Município indica área total de terreno de 795,00m²
e área total construída de 580,00m². Matrícula nº 18.926 do 18º. Inscrição Municipal / INCRA nº: 123.111.0029-6. A Matrícula do Imóvel indica que o imóvel foi havido
por Sérgio Ambrosino e Rose Mary Ambrosino, enquanto casados sob o regime da comunhão de bens antes da Lei 6.515/77 (R. 06); a penhora executada (Av. 15);
e penhora oriunda da Execução de Título Extrajudicial nº 0002266-54.2005.8.26.0011 da 6ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Capital/SP e em promovida
por Egídio Boffa (CPF/MF 030.912.368-20) - (R. 16). Posse. Os executados permanecem na posse do imóvel.. Débitos Tributários. Conforme pesquisa feita em 28
de novembro de 2018, pesavam sobre o imóvel débitos de IPTU no montante de R$ 694.614,27 relativos aos exercícios de 2003 até 2017, além de R$27.136,75 referentes
ao exercício atual.. Débitos de Condomínio. Não se  trata  de  unidade  condominial e não há, pois, pendências desta espécie.. Avaliação Original: R$ 1.700.000,00
em abr/2013. Avaliação Atualizada: R$ 2.335.553,15 em dez/2018. Crédito Executado. Trata-se de Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo por Falta de
Pagamento Cumulado Com Cobrança, tendo por objeto contrato de locação onde Leopoldina Pereira Viscome e Vicente Benedito Viscome comparecem como
locadores; Sergio Ambrosino Junior figura na condição de locatário; e Sérgio Ambrosino e Rose Mary Ambrosino enquanto fiadores. O crédito executado perfaz R$
1.322.178,52 para maio de 2018. Recursos. Dos autos não se verifica recurso pendente de julgamento.. Dispositivos legais. Além de cada um dos dispositivos legais
acima citados, serão aplicados na alienação em voga o parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional, para fins de sub-rogação dos débitos tributários
de caráter propter rem sobre o produto da arrematação, se  o caso; os artigos 1499  a 1501  do Código Civil, para fins de levantamento da hipoteca, se o caso; além
de quaisquer outras normas e dispositivos legais cujo MM Juízo expropriatório entenda pertinentes e cabíveis. Da Remição da Execução. Se após a publicação do
edital de leilões o devedor remir a execução na forma do artigo 826 do CPC/2015, deverá este pagador efetuar, inclusive, a quitação em favor do sistema gestor do
equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda), em remuneração aos serviços de organização e divulgação das hastas públicas até então
executados, conforme já decidido pelo E. STJ em caso análogo (Resp 185656-DF, 3ª. T, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22/10/2001, p. 00317). Do Acordo. Por analogia,
sendo entabulado acordo entre as partes após a publicação do edital de leilões, o pagador deverá arcar com a quitação em favor do sistema gestor do equivalente
a 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda), em remuneração aos serviços até então executados. Informações Finais. Correrão por  conta do
arrematante todas  as  providências e despesas necessárias para a transmissão da propriedade dos imóveis, inclusive o pagamento de ITBI Imposto de Transmissão
de Bens Imóveis, laudêmio, aforamento, tarifas, emolumentos, registros e averbações cartorárias, extração de certidões e demais  documentos; bem como as despesas
necessárias para a desocupação dos  imóveis  e  a  efetiva imissão na posse, sendo que eventuais demais ônus e pendências, taxas  e/ou impostos porventura incidentes
sobre os bens correrão por conta do arrematante. Pelo presente edital ficam intimados das designações e dos termos supra, na hipótese de não localizados para
intimações pessoais, Sergio Ambrosino Junior, , Sergio Ambrosino , Rose Mary Ambrosino , Espólio de Egidio Boffa, na pessoa de um de seus herdeiros e sucessores
Júlio Antonio Marcello Boffa, Leopoldina Pereira Viscome, Vicente Benedito Viscome, da Prefeitura do Município de São Paulo/SP e eventuais atuais ocupantes
desconhecidos. E  para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital afixado  e  publicado  na forma da lei. São Paulo, de de 20 . Eu, , Escrevente, digitei.
Eu, , Escrivã (o) Diretor(a), subscrevi. DANIEL SERPENTINO - Juiz(a) de Direito

Balanços Patrimoniais: Passivo  2018 2017
Fornecedores  573,13 -
Impostos e contribuições a recolher  1.000,00 230,93
Salários e férias a pagar  4.800,00 -
Total do passivo circulante  6.373,13 230,93
Patrimônio social  158.061,68 38.426,25
Superávit/Déficit Acumulados  158.061,68 38.426,25
Total do passivo  6.373,13 230,93
Total do passivo e patrimônio social  164.434,81 38.657,18

Balanços Patrimoniais: Ativo  2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa  19.493,83 12.569,80
Bancos: Recursos próprios  - 3.831,55
Aplicações financeiras: Recursos próprios  14.148,38 8.738,25
FMDCA de Nova Europa/SP - Proj Casa da Leitura  5.345,45 -
Adiantamentos a fornecedores  9.987,88 -
Recursos próprios  9.987,88 -
Total do ativo circulante  29.481,71 12.569,80
Imobilizado  134.953,10 26.087,38
Recursos próprios  75.338,60 26.087,38
Moveis e utensílios  51.136,67 -
Benfeitoria propr. terceiro  27.407,25 27.407,25
(-) Moveis e utensílios  (339,13) -
(-) Benfeitoria propr. terceiro  (2.866,19) (1.319,87)
Central Geral do Dízimo - Pró Vida  98.447,79 -
Computadores e periféricos  57.996,00 -
Moveis e utensílios  44.066,67 -
(-) Computadores e periféricos  (2.720,81) -
(-) Moveis e utensílios  (894,07) -
FMDCA de Nova Europa/SP - Proj Casa da Leitura  5.233,38 -
Computadores e periféricos  2.955,02 -
Adiantamento imobilizado  2.426,11 -
(-) Computadores e periféricos  (147,75) -
Total do ativo não circulante  134.953,10 26.087,38
Total do Ativo  164.434,81 38.657,18

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
  Superávit Acumulado Total
Saldos em 01/01/2017  19.700,38 19.700,38
Superávit do exercício  18.725,87 18.725,87
Saldos em 01/01/2018  38.426,25 38.426,25
Superávit do exercício  119.635,43 119.635,43
Saldos em 31/12/2018  158.061,68 158.061,68

Anita Ferraz Malzoni - Presidente - CPF: 034.481.928-05
Richard Aparecido de Azevedo - 1º Tesoureiro - CPF: 199.502.428-78

Tadeu D. O. Machado - Contador - CRC 1SP323544/O-5

Demonstrações de Resultados  2018 2017
Receita líquida  194.466,73 22.790,55
Doações, Patrocínios, Produtos e Eventos  42.042,16 22.790,55
Central Geral do Dízimo - Pró Vida  102.062,67 -
FMDCA de Nova Europa/SP - Proj Casa da Leitura  50.361,90 -
Superávit bruto  194.466,73 22.790,55
Despesas administrativas e gerais  (73.709,06) (3.556,85)
Recursos próprios  (25.068,71) (3.556,85)
Central Geral do Dízimo - Pró Vida  (3.614,88)
FMDCA de Nova Europa/SP - Proj Casa da Leitura  (45.025,47) -
Resultado antes das receitas (despesas) 
 financeiras líquidas e impostos  120.757,67 19.233,70
Receitas financeiras  603,79 84,53
Recursos próprios  318,69 84,53
FMDCA de Nova Europa/SP - Proj Casa da Leitura  285,10 -
Despesas financeiras  (1.726,03) (592,36)
Recursos próprios  (1.337,88) (592,36)
FMDCA de Nova Europa/SP - Proj Casa da Leitura  (388,15) -
Receitas (despesas) financeiras líquidas  (1.122,24) (507,83)
Resultado antes dos impostos  119.635,43 18.725,87
Superávit do exercício  119.635,43 18.725,87

Instituto de Desenvolvimento Social Itaquerê - CNPJ 22.923.522/0001-06
Demonstrações Financeiras em 31/12/2018 e 2017 (Em Reais)

Demonstrações Fluxos de Caixa-Método indireto  2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício  119.635,43 18.725,87
Ajustes para: Depreciação  5.648,08 1.049,75
  125.283,51 19.775,62
Variações ativos e passivos
Adiantamentos a fornecedores  (9.987,88) -
Fornecedores  573,13 -
Impostos e contribuições a recolher  769,07 (6,12)
Salários e férias a pagar  4.800,00 -
Caixa gerado pelas atividades operacionais  121.437,83 19.769,50
Caixa e equiv. de caixa líq.aplic.nas ativ. operac.  121.437,83 19.769,50
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição do imobilizado  (114.513,80) (11.807,25)
Caixa e equiv. de caixa líquido usado 
 nas atividades de investimentos  (114.513,80) (11.807,25)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa  6.924,03 7.962,25
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro  12.569,80 4.607,55
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro  19.493,83 12.569,80

LOGICTEL S/A
CNPJ nº 03.430.070/0001-78 – NIRE nº 35.300.173.767

Assembleia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Convocamos os acionistas a se reunirem na sede, Rua Bica, 
234 Freguesia do Ó, SP, no dia 21.03.2019, às 10,00 horas, 
para deliberarem a seguinte Ordem do Dia: AGO: a) exa-
me e discussão do Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Financeiras encerradas em 31/12/2018 e destinação do lu-
cro, b) Outros assuntos de interesse, - encontra-se a dispo-
sição dos Srs. acionistas documentos referente ao artigo 
133 da Lei 6.404/76. São Paulo, 12.02.2019. aa. Geraldo 
Antonio de Oliveira  Marques - Diretor Presidente

A Saraiva S.A. Livreiros Edito-
res e a Saraiva Educação S.A. 
informam que a Sra. Midori 
Hatanaka é a autora da arte da 
capa dos livros “o Templo de 
Aurora” e “A Queda do Anjo”, da 
tetralogia “o Mar da Fertilidade”, 
escritos por Yoshio Mishima. 

17ª Vara Cível Central/SP. 17º Ofício Cível  
Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 1033390-
33.2003.8.26.0100 A Dra. Luciana Biagio Laquimia, Juíza 
de Direito da 17ª Vara Cível Central/SP. Faz saber que nos 
autos de ação de execução, movida por Condomínio 
Edifício Maison de La Rochelle e Aloyzas Gediminas 
Rachkevicius, foi deferida a intimação por edital do 
executado Francisco Esteban, que se encontra em lugar 
ignorado, da penhora havida no rosto dos autos nº 
0127271-03.2011.8.26.0100, 3ª Vara Cível Central, até o 
limite do débito de R$22.146,90 (fev/2018). Passando a fluir 
dos 20 dias supra o prazo de 15 dias para impugnação. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei.         [15,18] 

Comunicado

A empresa M.M.F. Serviços em Seguros Ltda - CNPJ 04.182.238/0001-
36, com sede na Rua Itaporanga, nº 30, Vila Monteiro, Poá/SP co-
munica o encerramento de suas atividades na data de 11/02/2019.

DAMOVO DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF: 56.795.362/0001-70 – NIRE: 35.300.113.691
CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉGIA GERAL EXTRAORDINARIA
São convocados os Senhores Acionistas desta Companhia para se
reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 20
de Fevereiro de 2019, às 10:00 horas, na Rua Carlos Comenale nº 281,
1º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01332-030- São Paulo/SP, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: (I) A Reeleição  da Diretoria; e (II)
Reforma e Consolidação do Estatuto Social da Companhia.  São Paulo
14 de Fevereiro de 2019.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE SÃO PAULO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de São Paulo – APAE DE SÃO PAULO, de
acordo com o artigo 17, letras “A” e “B” do Estatuto, convoca os
associados efetivos que estejam em pleno gozo de seus direitos
associativos para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 12
de março de 2019, terça-feira, com início às 19h30, em primeira
chamada, e em segunda às 20h, na sede da Associação à Rua Loefgren,
2109 - Vila Clementino, para tratar da seguinte pauta: 1) Aprovação
das Contas e dos Atos da Gestão (Balanço, Parecer do Conselho
Fiscal e Relatório de Atividades do Exercício 2018); 2) Eleger membros
do Conselho de Administração e dar posse aos eleitos (renovação de
1/3), conforme artigo 38 do Estatuto Social; 3) Comunicados. São
Paulo 15 de fevereiro de 2019, Cássio dos Santos Clemente – Presidente
do Conselho de Administração.

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 24 de janeiro
de 2019, por parte da credora EMGEA- EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco B, Lote 18,
na cidade de Brasília/DF, fica INTIMADA,SORAYA GARCIA, brasileira,
divorciada, auxiliar de vendas, RG nº 14.895.392-SSP/SP, CPF/MF
sob nº 045.974.508-58, a efetuar neste Oficial de Registro de Imóveis,
à Avenida Lins de Vasconcelos, nº 2.376, Vila Mariana, nesta Capital,
das 09:00 às 16:00 horas, o pagamento de R$418.266,28, com os
encargos previstos em contrato de alienação fiduciária registrado sob
nº 5na matrícula nº130.111, referentes à aquisição de um apartamento
sob nº 33, localizado no 3º andar do Edifício Riviera - Bloco A, integrante
do Condomínio Costa Azul, situado à Rua dos Rainúnculos, nº 20, 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 pessoal da destinatária, é feita a intimação
da mesmapor edital, publicado por 03 (três) dias. São Paulo, 14 de
fevereiro de 2019. Eu, Adriana Bergamo Bianchini da Silva,Oficial
Interina, a digitei, conferi e assino. 15, 18 e 19/02

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20(VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0075799-
16.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO DE SOUZA PIMENTA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) MARA REGINA SCARAMUZZA, RG 222815668, CPF 170.094.518-18,
com que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, tendo como
corrés Remplari Embalagens Plásticas Ltda e outra, requerida Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de
R$ 170.967,80 (agosto/2018), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários
advocatícios e demais cominações. 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$ 170.967,80 (agosto/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.          B 15 e 16/02

Citação - Prazo 20 dias Processo 1013718-82.2016.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar
Fernandes Marinho, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível Foro Central Cível. Faz Saber a
Prime Metals Usinagem Ltda, CNPJ 02.137.430/0001-85, na pessoa de seu representante
legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação
com Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 18.050,31 (02/
2016), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como ao pagamento dos valores
correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas
e inadimplidas, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do
imóvel situado na Rua Hilário Negrini, 227, Vila Natal, Francisco Morato - SP, Cliente
10000375 - instalação TEM 0002443. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sendo
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-
se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o
presente, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 28 de janeiro de 2019.          B 15 e 16/02

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021685-
36.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I -
Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a LIGIA DANIEL BORGES FONSECA, RG 33.087.440-
8, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S.A. Encontrando-se a ré em lugar incerto
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 11.955,41, devidamente atualizada, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo
523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 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 07 de janeiro de 2019.         B 15 e 16/02

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital e nos termos estatutários, o SINDALESP- Sindicato
dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa e do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo CONVOCA os filiados em dia
com suas obrigações estatutárias para uma Assembleia Geral
Extraordinária (AGE) a realizar-se no dia 18/02/2019, às 18h30min, no
Plenário Tiradentes do Palácio 9 de Julho, sede da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo, na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 201, 1º
andar, para discutir e deliberar  com exclusividade sobre a seguinte
Ordem do Dia: Autorizar a Locação do Imóvel localizado na Rua
Adolfo Troppmair, 63 – Ibirapuera  - CEP 04001-010, de propriedade do
Sindalesp. A Assembleia Geral Extraordinária será instalada, em primeira
convocação, com a presença de, no mínimo 2% (dois por cento) dos
associados, ou, em segunda convocação, meia hora depois, com
qualquer número. Consoante o que dispõe o artigo 70 do Estatuto, a
aprovação da matéria constante da Ordem do Dia se dará mediante o
voto favorável de, no mínimo, 2/3 (dois terços), pressentes 2% (dois
por cento) dos associados. São Paulo, 14 de fevereiro de 2019.  Filipe
Leonardo Carriço – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os associados a participarem da Assembleia Geral
Ordinária da FEDERAÇÃO PAULISTA DE TAMBORÉU a ser realizada
no dia 26 fevereiro de 2.019 às 19:30 horas com o número legal ou às
20:00 horas com qualquer número na sede do Ipê Clube sito na Rua
Ipê, nº 103, nos termos do Estatuto Social para votar a seguinte
ordem do dia: 1) Eleição da nova diretoria para o biênio 2019/2021; 2)
Aprovação das contas do biênio 2017/2018; 3) Aprovação da previsão
orçamentária para 2019; 4) Aprovação do calendário para 2019; 5)
Mudança da sede da Federação; 6) Demais assuntos de interesse dos
associados.São Paulo,07 de fevereiro de 2019. Gerson Mineo Sakaguti.
Presidente da FPT. 14, 15 e 16/02
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021685-36.2018.8.26.0001. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LIGIA DANIEL 
BORGES FONSECA, RG 33.087.440-8, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S.A. Encontrando-se a ré em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 11.955,41, devidamente atualizada, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 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 07 de janeiro de 2019. 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007582-34.2014.8.26.0005 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ ANELIO TEIXEIRA FILHO, RG 037737797345,
CPF 000.874.493-90 e a ANTONIA MONICA PINHEIRO, RG 39.392.209-1, CPF 024.713.053-26 que lhes
foi proposta uma ação Monitória por parte de BANCO DO BRASIL S/A, alegando em síntese: que celebrou
com o requerente TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES nº 302.702.966 em
17/08/2011, onde foi disponibilizado um limite de crédito no valor de R$ 100.000,00, atualizado até a data da
propositura da ação em R$ 125.116,21, ocorrendo que os requeridos não procederam à cobertura do saldo
devedor. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL,
para que no prazo de 15 (quinze) dias, efetuem o pagamento da quantia devida, bem como o pagamento de
honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, hipótese em que ficarão isentos
do pagamento de custas processuais ou ofereçam embargos em igual prazo, sob pena de, decorrido o prazo,
que fluirá a partir do prazo deste edital, ser constituído em título executivo judicial. Será o presente edital, por
extrato publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de agosto
de 2018. 15 e 16/02

O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Capital -SP, Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital, virem ou dele tiverem conhecimento, que
nos autos do processo nº 1027315-84.2017.8.26.0100 (Ação declaratória de nulidade de título de credito
extrajudicial c/c cancelamento de protesto e danos morais) em que a ré DAPOLPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE SUCOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 13.736.960/0001-66, foram realizadas tentativas para localizar
a ré nos endereços: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1478 - 21º andar, cj: 2114, Cep: 01451-000, Capital -SP,
Avenida Queiroz Filho, 1700, Vila Hamburguesa, SP e Rua Allpac, 136 -A, Jaguará Cep: 05163-020, e como
esteja o mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-la pessoalmente, nestas condições
foi deferido a citação pelo presente edital, para comparecer em Juízo, promover a sua defesa e ser notificada
dos ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso de prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, 14 de dezembro de 2018. 15 e 16/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004650-39.2013.8.26.0001. A MM. Juíza de
Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Drª. Simone de Figueiredo Rocha
Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FERNANDA SILVA, CPF 295.866.308-62, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Sumário por parte de Wagner Natalino Martins Carlos e outro, também em face de
César da Silva Godoy, objetivando a condenação dos réus ao pagamento da quantia de R$10.800,00, a ser
atualizada, acrescida de juros e atualização monetária a partir de 06/06/2011 até o efetivo pagamento, bem
como custas e honorários advocatícios, referente ao instrumento particular de cessão de créditos, oriundo do
contrato de corretagem de vendas de imóveis nº 195/10. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determi-
nada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
que fluirá após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de fevereiro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007267-26.2016.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). RUBENS PEDREIRO LOPES,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GUIMAFARMA DROGARIAS LTDA, CNPJ 11.856.174/0001-77 R, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Panpharma Distribuidora de Medicamentos
Ltda (Atual Denominação Social de Distribuidora Farmacêutica Panarello Ltda), alegando em síntese ser
credor da quantia de R$ 46.679,69, correspondentes ao valor principal, acrescido de juros e correção monetária até
abril/2016, representada por 40 duplicatas mercantis de nº 003014540, 003014541, 003014554, 003014555,
003018729, 003019188, 003023600, 003044488, 003044722, 003044398, 003052819, 003183361, 003184517,
003184501, 003196086, 003197820, 003198566, 003198321, 003203752, 003203108, 003209524, 003215706,
003215136, 003012118, 003226760, 003227754, 003234225, 003234522, 003240433, 003240435, 003247699,
003248376, 003248403, 003266280, 003215115, 003233843, 003234523, 003240893, 003266198 e 003266078.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo
de 03 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem a dívida no valor de R$46.679,69
(abril/2016), que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento (art. 829 do Novo Código de Processo Civil).
Ficam ainda INTIMADO, para indicação de bens passíveis de penhora, sua localização e valores respectivos (art. 774,
V, NCPC), bem como para eventual oposição de embargos (art. 915, NCPC), ficando ciente de que desde já resta
deferido o pagamento parcelado do débito, na forma disposta no art.916 do Novo Código de Processo Civil. No caso
de não oposição de embargos, fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da
execução, ficando reduzidos à metade no caso de pagamento integral do débito (art. 827, caput e § 1º do NCPC).
PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não havendo
interposição de embargos, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial (art. 257, IV,
do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 08 de agosto de 2018.

 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1118289-75.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Afonso de
Oliveira Santos e s/m Julieta Xavier de Oliveira Santos, Espólio de Emilia Kaiser p/ inventariante Valéria Kaiser
Organi, Wilson Furtado Tristão e s/m Vera Aparecida Del’Arco Tristão, Suzete Barros de Urquiola, Manuel
Ferraca da Silva e s/m Preciosa da Silva Batista Farreca da Silva, Luiz Pureza da Silva e s/m Maria Zenilde
da Silva, Alcina Cadete da Silva, Antonio Viana Gomes e Sérgio Correia Monteiro, Academia Corpo e
Movimento p/ representante legal ou quem o imóvel possuir e Pampas Metais p/ representante legal ou quem
o imóvel possuir, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges
e/ou sucessores, que Edeval Claudio Lopes e Lindinalva Rodrigues Lopes ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Avenida Yervant Kissijikian, nº 3.254, antiga Avenida
Washington Luiz, correspondente ao lote nº 57 da quadra “D” da 1ª planta de Americanópolis, Santo Amaro,
Sâo Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias da publicação. 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.

14 e 15/02

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0093302-50.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento de
Sentença - Compra e Venda Exequente: Crocs Brasil Comercio de Calçados Ltda. Executado: MT Company
Comércio de Roupas Ltda. ME EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0093302-
50.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr. Fernando José Cúnico, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MT COMPANY COMÉRCIO DE ROUPAS
LTDA. ME, CNPJ 08.452.941/0001-78, com endereço à Rua Alfredo Pujol, 1325, Santana, CEP 02017-012,
São Paulo – SP que lhe foi proposta uma ação Monitória ora em fase de Cumprimento de Sentença por parte
de Crocs Brasil Comercio de Calçados Ltda., alegando em síntese o não pagamento de notas fiscais.
Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,
para que efetue o pagamento do débito de R$53.270,09, atualizado em Novembro/2018, devidamente corrigido,
no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será acrescida
a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo NCPC, art. 513
e § 2º IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 30 de janeiro de 2019. 14 e 15/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025579-65.2016.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Daniel Serpentino, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NUMBER I IMPORT COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
LTDA, CNPJ 10.654.244/0001-41, com endereço à Rua Assungui, 50, bloco 02, Vila Gumercindo, CEP
04131-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Thiago
Roberto Russo Francki, cujo objeto é a cobrança da quantia de R$90.000,00 (Out/2011) referente à venda do
veículo importado da marca BMW, modelo 320I, ano/modelo 2010/2011, placas EJN-0013, RENAVAM
229353770, chassi WBAPG5104BAB41643. 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 30
de janeiro de 2019. 14 e 15/02

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1002935-13.2016.8.26.0009 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral Requerente: Kleiton Menezes de Santana Requerido: Abrucs Business
Participações e Empreendimentos Ltda. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1002935-
13.2016.8.26.0009. A Dra. Márcia de Souza Donini Dias Leite, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro
Regional da Vila Prudente/SP, Faz Saber a ABRUC S BUSINESS EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ nº 12.606.337/0001-26) que KLEITON MENEZES DE SANTANA, lhe ajuizou
uma AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, objetivando que
a ré seja condenada ao pagamento do valor de R$ 5.319,88, acrescido das cominações legais, em virtude das
multas pagas pelo autor e de responsabilidade da ré, relativas ao veículo marca Iveco Daily, modelo 35S14,
ano 2012, placa EWL3760, mais R$ 17.600,00 referente a danos morais. Estando a ré em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 22/11/18.

14 e 15/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0058660-27.2013.8.26.0100 - 1065/13.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o)
Espólio de Francisco Messina, rep. p/ inv. Leonardo Messina, Espólio de José dos Santos Oliveira Filho, rep.
p/ inv. Agatina Messina Olaio, Espólio de Maria Lucinda de Oliveira, rep. p/ inv. Felipe Augusto da Cruz Pinto,
Espólios de Salvador Messina e Amélia de Oliveira Messina, rep. p/ inv. Leonardo Messina, Antonio dos
Santos Oliveira, Lina Eiras de Oliveira, Clementino Cantarero, Irma Ribeiro Cantarero, Antonio de Moraes,
Luzia da Silva Moraes, Eulália Simões Teixeira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cô ;njuges e/ou sucessores, que Azzis Jirges Hanna, Azzis Jirges Hanna Junior, Carmen
Silvia Jirges Hanna e Fabiana Jirges Hanna ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de
domínio do imóvel localizado na Rua Jorn Cláudio Abramo, 133, São Paulo - SP, Cep. 04306-040, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 14 e 15/02

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0008301-73.2018.8.26.0011.O Dr. Regis Rodrigues
Bonvicino, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional XI - Pinheiros/SP, na forma da Lei, etc...FAZ
SABER a WALLPAPER DECORAÇÃO E COMÉRCIO DE PAPEL DE PAREDE LTDA, CNPJ 58.754.680/
0001-19, na pessoa do seu representante legal e CRISTINA SZABO, CPF 115.084.608-92, que o Banco
Bradesco S/A, ajuizou-lhes Ação de Conhecimento, julgada procedente, encontrando-se o processo na fase
de Cumprimento de Sentença. Estando as executadas em lugar ignorado e incerto, foi deferida a INTIMAÇÃO
por EDITAL, para no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetuem o pagamento do débito no valor
de R$ 433.296,50 (09/2018), devidamente atualizado, sob pena do débito ser acrescido de multa de 10% e de
honorários de advogado de 10%. Ficam cientes, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido
o prazo supra sem o pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que as executadas, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital por
extrato publicado na forma da lei. NADA MAIS 14 e 15/02

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS PROCESSO Nº 0002107-60.2018.8.26.0010 O MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da
Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a REM COMÉRCIO DE VEÍCULOS E CENTRO AUTOMOTIVO
LTDA., CNPJ 10.768.361/0001-36, e MÁRCIO LUIS BOSCHETTI JÚNIOR, CPF 280.662.818-03, que nos
autos da ação de Procedimento Comum proposta por Banco Bradesco S/A, em fase de Cumprimento de
Sentença, encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, e em observância ao disposto na
artigo 513, §2º, inciso IV do NCPC, foi determinada sua INTIMAÇÃO por EDITAL (NCPC, artigo 257, inciso
III), para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo supra,
liquidarem o débito exequendo de R$ 189.788,97 (agosto de 2018) atualizado monetariamente (tabela do
TJSP) a partir de agosto de 2018 e acrescido dos juros de mora legais (12% ao ano) a partir de setembro
de 2018 e até o efetivo pagamento; transcorrido tal prazo (de 15 dias) sem o pagamento voluntário, será
automaticamente iniciado o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentarem impugnação
independentemente de penhora ou de nova intimação (NCPC, art. 525). Não ocorrendo pagamento voluntário
(no prazo de 15 dias previsto no art. 523, “caput” do NCPC), o débito será acrescido de multa de 10% (dez
por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo 14 e 15/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0046328- 28.2013.8.26.0100 -817/13. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ GUSTAVO ESTEVES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
Juan Villacanãs Goni, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que Nuria Goni Boix ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade
de domínio do imóvel localizado na Rua 21 de abril, 1542, Edifício Grillo, 1º andar, Belenzinho, São Paulo -
SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. 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. 14 e 15/02

EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0037661-77.2018.8.26.0100. O Dr. Swarai
Cervone de Oliveira, MM. Juiz de Direito da 36ª Vara Cível - Foro Central/SP, na forma da Lei, etc... FAZ
SABER a ALAIN NEYRET ME, CNPJ 04.300.650/0001-03, na pessoa do seu representante legal e ao ALAIN
NEYRET, CPF 012.188.818-52 que o HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, ajuizou-lhes Ação de
Conhecimento, julgada procedente, encontrando-se o processo na fase de Cumprimento de Sentença. Estando
os executados em lugar ignorado e incerto, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para no prazo de 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, efetuem o pagamento do débito no valor de R$ 229.605,06 (18/04/2018), devidamente
atualizado, sob pena do débito ser acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado de 10%. Ficam
cientes, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo supra sem o pagamento, inicia-
se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios
autos, sua impugnação. Em caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Será o
presente edital por extrato publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 21/01/2019.     14 e 15/02

36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 36º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº
0073395-89.2018.8.26.0100 (processo principal n° 1009988-97.2015.8.26.0100). A Dra. Paula da Rocha e Silva
Formoso, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/ SP, Faz Saber a William Minoro Toma (CPF.
337.955.678-58), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Sociedade Beneficente São
Camilo, foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 599.858,01 (setembro de 2018).
Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias
supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados
em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido
o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 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. SP, 10/10/2018.  14 e 15 / 02 / 2019.

Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1066121-33.2013.8.26.0100. O Dr. Rodrigo César Fernandes
Marinho, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Parma Transportes e Comércio
S/A (CNPJ. 05.214.603/0001-70) e Altair Mendes Santos (CPF. 032.948.709-49), que Fundo de Recuperação de
Ativos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados lhes ajuizou ação de Execução, objetivando
a quantia de R$ 224.892,38 (abril de 2015), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Abertura de Crédito
em Conta Corrente (LIS Limite Itaú para Saque - Empresas PJ - Pré). 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 converter-se em penhora o arresto procedido sobre: quotas sociais das empresas 1) AM&JM Promotora de Negócios
e Administração de Bens S/A (CNPJ.03.492.756/0001-93); 2) Asfaltos California S/A (CNPJ. 60.184.405/0001-59);
3) Ecofibras - Importação, Exportação e Comércio Ltda (CNPJ. 04.112.911/0001-61); e 4) Ouro Azul Participações S/
A (CNPJ. 07.000.065/0001-86). 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 31 de janeiro de 2019.                                                                                   14 e 15 / 02 / 2019.

ILA - INFRAESTRUTURA LATINOAMERICANA S.A.
CNPJ/MF Nº. 29.206.383/0001-30 - NIRE Nº. 3530051100-0 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 07 de janeiro de 2019, às 12h00, na ILA - Infraestrutura Latinoamericana S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 2, Vila Olímpia, CEP 04551-065, 
São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas, no Livro de Presença, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei 
nº 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital 
social, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no livro de “Registro de Presença de Acionistas”. 3. 
CONVOCAÇÃO: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade 
das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidência dos 
trabalhos o Sr. Arthur Piotto Filho e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário. 5. ORDEM DO DIA: (i) Tomar 
conhecimento da renúncia do Sr. ANTONIO LINHARES DA CUNHA, ao cargo de membro efetivo e Presidente do 
Conselho de Administração da Companhia; (ii) aprovar a eleição de novo membro ao Conselho de Administração da 
Companhia; (iii) deliberar sobre a alteração do nome da Companhia, com a consequente alteração do artigo 1º do 
Estatuto Social; e (iv) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: As acionistas da 
Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, aprovaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente 
ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de 
renúncia formulado pelo Sr. ANTONIO LINHARES DA CUNHA, ao cargo de membro efetivo e Presidente do 
Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 07/12/2018, 
agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; 6.3. Em 
decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição do Sr. EDUARDO DE TOLEDO, brasileiro, casado sob 
o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.358.259-X 
– SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 103.264.958-51, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com 
endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para o cargo de 
membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. O mandato do membro do Conselho de Administração 
ora eleito se encerrará na data prevista para término do mandato do Conselheiro ora substituído, ou seja, até 
21/11/2019, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. O membro do 
Conselho de Administração ora eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e 
consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividades 
mercantis, conforme Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede 
da Companhia. As acionistas da Companhia aprovaram, ainda, conforme atribuição prevista artigo 14 do Estatuto 
Social, a eleição do Sr. EDUARDO DE TOLEDO para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração da 
Companhia. 6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, 
passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Sr. EDUARDO DE TOLEDO, membro efetivo e Presidente do 
Conselho de Administração, eleito na presente data; (2) Sr. ARTHUR PIOTTO FILHO, membro efetivo, eleito na 
Assembleia Geral de Constituição, realizada em 21 de novembro de 2017, às 10h00; e (3) Sr. PAULO YUKIO 
FUKUZAKI, membro efetivo, eleito na Assembleia Geral de Constituição, realizada em 21 de novembro de 2017, às 
10h00; todos com mandato até 21/11/2019, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse 
de seus substitutos. 6.5. Aprovar a alteração de denominação social da Companhia de ILA - Infraestrutura 
Latinoamericana S.A. para Lam Vias Participações e Concessões S.A. e, consequentemente, alterar o artigo 1º do 
Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 1º. A Lam Vias Participações e Concessões S.A. 
(“Companhia”) é uma sociedade anônima fechada, que se rege pelo presente estatuto e pelas disposições legais que 
lhe forem aplicáveis.” 6.6. Permanecem inalterados os demais dispositivos estatutários não alterados na presente 
assembleia. 6.7. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de acordo com a alteração aprovada nesta assembleia, 
conforme constante do ANEXO I a presente ata, tendo em vista uma via levada a registro perante a Junta Comercial 
competente, sendo dispensada a publicação integral. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. São 
Paulo/SP, 07 de janeiro de 2019. Assinaturas: Arthur Piotto Filho, Presidente da Mesa e Paulo Yukio Fukuzaki, 
Secretário. Acionistas: (1) Companhia de Participações em Concessões, representada pelo Sr. Paulo Yukio 
Fukuzaki; (2) CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, representada pelo Sr. Paulo 
Yukio Fukuzaki. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Assembleias 
Gerais nº. 01, às folhas 35 a 47. Arthur Piotto Filho - Presidente da Mesa, Paulo Yukio Fukuzaki - Secretário. JUCESP nº 
79.199/19-7 em 11/02/2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Construtora Gomes Lourenço S/A
CNPJ nº 61.069.050/0001-10

Edital de convocação da Assembleia Geral de Credores 
Expedido aos autos da Recuperação Judicial de Construtora Gomes Lourenço S/A, J. S. Lourenço Agricola S/A, Vercom Ver-
tente Grande Agropecúaria e Construção Ltda., Lautis Empreendimentos e Participações S/A, Glep Energias Renovaveis e 
Participações S/A e PST Energias Renovaveis e Participações. Processo N° 1003823-78.2016.8.26.0268 | O (A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2 Vara de Falência e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Doutor(a). Paulo Furtado 

Recuperação Judicial de Construtora Gomes Lourenço S/A, J. S. Lourenço Agrícola S/A, Vercom Vertente Grande Agropecúa-
ria E Construção Ltda., Lautis Empreendimentos e Participações S/A, Glep Energias Renovaveis e Participações S/A e PST 
Energias Renovaveis e Participações S/A., para comparecer e se reunirem em Assembleia Geral de Credores, a ser realizada 
no Hotel Pan Americano, situado na Rua Augusta, 778, Consolação, São Paulo/SP, CEP 01304-001, com início às 10 da manhã, 
no dia 13/03/2019,  sendo o cadastramento dos credores das 09 horas às 10 horas, em primeira convocação, ocasião em que a 
assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados 

-
vocação, a ser realizada no mesmo local, no dia 27/03/2019, às 10 horas, sendo o cadastramento dos credores das 09 horas às 
10 horas, a qual será instalada com a presença de qualquer número de credores. A Assembleia ora convocada tem como objeto 
a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: a) deliberação a respeito da consolidação substancial das empresas 
integrantes do grupo econômico, conforme Acórdão proferidos nos agravos de instrumento nº 2164017-29.2017.8.26.0000 e 
2165440-24.2017.8.26.0000, b) apresentação do Plano de Recuperação Judicial e seu aditivo, constantes do processo de recu-
peração judicial; c) tomada de quaisquer providência que sejam necessárias para a votação do Plano de Recuperação Judicial; 
d) e) eleição dos membros do Comitê de Credores e de 
seus substitutos; e f) deliberação sobre outras questões de interesse das Recuperandas e/ou dos credores, e a adoção de medi-
das necessárias à implementação do Plano de Recuperação. A Assembleia será presidida pelo representante da Administração 
Judicial nomeada por este Juízo, a V Faccio Administrações. Os credores legitimados a votar que desejarem se fazer representar 
por procurador, conforme disposto no artigo 37, § 4°, da Lei 11.101/05, deverão entregar, com antecedência mínima de 24 horas 
do início da Assembleia, á Administradora Judicial, V Faccio Administrações, em seu endereço, Largo de São Bento nº 64, 13º 
andar, sala 132, Centro, São Paulo/SP, CEP: 01029-010 ou mediante envio ao endereço eletrônico rjgomeslourenco@gmail.com, 
documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo de Recuperação Judicial em que se 
encontrem tais documentos. Para que os Sindicatos dos Trabalhadores possam representar seus associados, deverão observar 
o procedimento previsto no artigo 37, § 5° e § 6°, inciso I da Lei 11.101/05. Os credores poderão obter cópia do Plano de Recu-
peração Judicial a ser submetido à deliberação de Assembleia nos autos do processo digital n° 1003823-78.2016.8.26.0268, 
disponível no site http://www.tjsp.jus.br/, às folhas. 2612/2922 e 8990/9015. O plano também poderá ser obtido mediante 
solicitação a Administradora Judicial por meio do contato eletrônico rjgomeslourenco@gmail.com. O Processo de Recuperação 
Judicial em epígrafe e seus respectivos incidentes tramitam por meio eletrônico e podem ser acessados através do portal www.

Nada Mais.

Jornal
O DIA SP


