
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0010428-72.2013.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de França, Comarca de São Paulo-SP., Dr(a). Sinval Ribeiro de Souza, na forma
da lei, etc., FAZ SABER a Mauro Sérgio Mesquita (CPF. nº 144.631.618-19), que HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo lhe
ajuizou ação Monitória, para cobrança de R$ 34.251,09 (maio/2013), decorrente dos Contratos de Cheque Especial nº
1064-09780-85 e Crédito Parcelado Giro Fácil nº 1064-04476-51. Estando o mesmo em lugar ignorado, expediu-se EDITAL,
para, em 15 dias, a fluir dos 30 supra, pagar o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários
advocatícios de 5% do valor da dívida (art. 701 do NCPC.) ou oferecer embargos, sob pena de converter-se o mandado
inicial em executivo. Decorridos os prazos acima, no silêncio, será nomeado(a) curador(a) especial e dado seguimento ao
feito, nos moldes do art. 257, IV, do NCPC. Será este afixado e publicado.                                               22 e 23 / 02 / 2019.

3ª Vara Cível de Santo Amaro/SP. 3º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº. 0043531-
82.2013.8.26.0002. O Dr. Claudio Salvetti DAngelo, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Santo Amaro/SP. Faz saber
a M & I Pizza Grill Ltda, atual denominação de M & I Com de Prod. Alimentícios Ltda (CNPJ 07.124.307/0001-43), que
Spal Industria Brasileira de Bebidas S/A lhe ajuizou ação de execução, objetivando a quantia de R$ 10.633,52 (junho
de 2013), representada pelas Notas Fiscais nºs 749.131-11, 146.791-15, 146.792-15, 146.793-15, 304.620-15 e
304.623-15. Estando a executada em lugar ignorada, expedese edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra,
pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue
ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos
supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente afixado
e publicado.                                                                                                                               22 e 23 / 02 / 2019.

7ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro/SP. 7° Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº
1003490-46.2019.8.26.0002. A Dra. Adriana Borges de Carvalho, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional
de Santo Amaro/SP, Faz Saber a interessados incertos, ausentes ou desconhecidos, que Associação dos Motoristas
de Táxi Comum Aeroporto de Congonhas Ponto n° 606 ajuizou ação de Nomeação de Administrador Provisório para
Pessoa Jurídica, com pedido de Tutela de Urgência, objetivando o deferimento da nomeação de Valentim Domingos
da Silva (CPF. 036.532.038-21) como administrador provisório da empresa Associação dos Motoristas de Táxi Comum
Aeroporto de Congonhas Ponto n° 606, Situado na Rua Visconde de Aguiar de Toledo, 164, Vila Congonhas, Estado
de São Paulo, CNPJ. 00.524.550/0001-00, para que, em até trinta dias, convoque assembleia extraordinária, com
a finalidade de eleição de nova Diretoria, composição do Conselho Fiscal e eventuais modificações estatutárias.
Assim, para resguardar direitos de terceiros, foi deferida a expedição do presente edital, para que em 15 dias, a fluir
dos 20 dias supra, ofereçam resposta, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Será o
presente, afixado e publicado. SP, 06/02/2019.                                                                           22 e 23 / 02 / 2019

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1042255-
59.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Adolfo de Oliveira e Silva e s/m Alice Leite de
Oliveira, Genuino Luiz Lanzarini e s/m, Jamir Ferreira de Oliveira, Dalva Mendes de Oliveira, Waltner Ramos e s/m Santa
Bressane Ramos, Joaquim dos Santos Teixeira e s/m Ophélia Maria Teixeira, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que DENIS MARTINI CIBOTO e HENRIQUE MARTINI
CIBOTO ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando domínio sobre o imóvel situado à Rua José Figlioni, 507, 515, 517 e
525 Vila Nilo, 22º Subdistrito do Tucuruvi, São Paulo/SP Cep.:02278-020 - Contribuinte nºs 066.022.0049-6, 066.022.0048-
8 e 066.022.0051-8, 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.                                                                                        22 e 23 / 02 / 2019.

Isec Securitizadora S.A - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 24ª Série 

da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. - Edital de Convocação
Os Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) das 24ª Série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A (“Emissora” e “Emissão”), Oliveira 
Trust DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em AGE dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser 
realizada, em 1ª convocação, em 18/03/2019, às 11 horas, na Rua Tabapuã, 1.123, Itaim Bibi, CEP 04533-004, em São Paulo/SP, a fim de, nos termos 
da cláusula 16.10  do Termo Securitização de Créditos Imobiliários da 24ª Série da 4ª Emissão (“Termo de Securitização”), deliberar e/ou discutir sobre 
a seguinte Ordem do Dia: (i) Status das condições precedentes para Liberação dos Valores Retidos, previstas na cláusula 7, § 2º, da CCB; (ii) Autorizar 
alteração do  subitem “c” da cláusula 7, § 2º, da CCB, a fim de alterar a exigência da apresentação da entrega da totalidade das notificações dos 
compromissários compradores dos Direitos Creditórios (“Adquirentes”), nos termos do Anexo ll do Contrato de Cessão Fiduciária, devidamente assinadas 
e com suas firmas reconhecidas em Cartório pela exigência da apresentação da totalidade das notificações aos Adquirentes devidamente assinadas pela 
Devedora, juntamente com os comprovantes dos Avisos de Recebimentos (“ARs”); (iii) Postergar o prazo previsto na cláusula 5.3.1 do Contrato de Cessão 
Fiduciária, para que os boletos de cobranças enviados aos Adquirentes sejam pagos diretamente na Conta Centralizadora; e (iv) Autorizar a Securitizadora 
e o Agente Fiduciário a firmarem todos e quaisquer documentos relacionados às deliberações acima, inclusive os aditamentos necessários aos documentos 
do CRI, bem como, praticar todos os atos necessários para efetivação. Quórum: O quórum de instalação da assembleia em 1ª convocação é de no mínimo 
metade dos CRI em circulação e, em 2ª convocação com qualquer número. Todas as deliberações serão tomadas, em 1ª convocação ou em qualquer 
convocação subsequente, por 50% mais um dos CRI em circulação detidos pelos Titulares de CRI presentes, ressalvadas as hipóteses previstas na 
cláusula 16.9.1 do Termo de Securitização, as quais deverão ser aprovadas, sejam em primeira ou segunda convocação por no mínimo 75% dos CRI em 
circulação. Procuração: Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, 
acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verificação dos poderes, 
inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas 
com o reconhecimento de firma do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 ano. Para que a verificação de quórum seja feita com certa celeridade 
e de modo eficaz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à 
Emissora e ao Agente Fiduciário: (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br, juridico@isecbrasil.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br; ou (ii) 
enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 48 horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia, 
devendo apresentar-se com 30 minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais 
previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 23/02/2019. Isec Securitizadora S.A

Northwest Gestão de Fundos e Investimentos Ltda.
CNPJ/MF nº 14.841.289/0001-86 - NIRE: 35.230.805.204

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 20 de Fevereiro de 2019
Data, hora e local: Realizada às 10:00 horas do dia 20 de fevereiro de 2019, na sede social da NorthWest Gestão 
de Fundos e Investimentos Ltda., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 
250, conjunto 401, CEP 04.552-040 (“Companhia”). Presenças: Presentes sócios representando 100% (cem por 
cento) do capital social da Companhia, conforme segue: (i) NWI Healthcare Properties LLC, sociedade estrangeira 
com sede em Delaware, Estados Unidos da América, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério 
da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 15.189.767/0001-88, neste ato devidamente representada pelo seu procurador Sr. 
Gerson Amado, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.236.304-3 SSP/SP, ins-
crito no CPF/MF sob o nº 054.814.058-81, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço 
profi ssional na sede da Companhia (“NWI”); e (ii) Gerson Amado, anteriormente qualifi cado (“Sócios”). Convocação: 
Dispensadas as formalidades da convocação, tendo em vista a presença dos Sócios detentores da totalidade das quo-
tas representativas do capital social da Companhia, conforme lista de presença constante do Anexo I da presente ata, 
de acordo com a faculdade do artigo 1.072, §2º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”). Mesa: 
Presidente: Gerson Amado e Secretário da Mesa: Felipe Silva. Ordem do dia: Deliberar sobre a redução do capital 
social da Companhia, atualmente em R$ 4.043.264,50 (quatro milhões, quarenta e três mil e duzentos e sessenta 
e quatro reais e cinquenta centavos) divididos em 36.756.950 (trinta e seis milhões, setecentas e cinquenta e seis 
mil e novecentas e cinquenta) quotas, com valor nominal de R$ 0,11 (onze centavos) cada, para R$ 367.569,50 
(trezentos e sessenta e sete mil e quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) divididos nas mesmas 
36.756.950 (trinta e seis milhões, setecentas e cinquenta e seis mil e novecentas e cinquenta) quotas, mas com 
valor nominal de R$ 0,01 (um centavo) cada; uma redução, portanto, de R$ 0,10 (dez centavos) no valor nominal 
de cada quota e, como resultado, uma redução de R$ 3.675.695,00 (três milhões, seiscentos e setenta e cinco mil 
e seiscentos e noventa e cinco reais) no capital social da Companhia, sem que seja cancelada nenhuma das quotas 
atualmente existentes, tendo em vista que o capital social se mostra excessivo em relação às atividades desenvolvidas 
pela Companhia, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil (“Redução de Capital”). Deliberações: o Sr. Presi-
dente declarou instalada a Reunião de Sócios e os Sócios aprovaram por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou 
restrições: a) aprovar a Redução de Capital, conforme informações previstas na “Ordem do Dia”, tendo em vista que 
o capital social se mostra excessivo em relação às atividades desenvolvidas pela Companhia. a.1) aprovar, uma vez 
efi caz a Redução de Capital e nos termos do artigo 1.084 do Código Civil, a restituição aos Sócios, proporcionalmente 
às suas respectivas participações no capital social da Companhia, de R$ 3.675.695,00 (três milhões, seiscentos e 
setenta e cinco mil e seiscentos e noventa e cinco reais), de modo que: (i) R$ 3.675.694,90 (três milhões, seiscentos 
e setenta e cinco mil e seiscentos e noventa e quatro reais e noventa centavos) sejam restituídos à NWI; e (ii) R$ 0,10 
(dez centavos) sejam restituídos ao Sr. Gerson Amado; b) consignar que a Redução de Capital aprovada no presente 
ato somente se tornará efi caz após o prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação, nos termos do artigo 1.084, §§ 
1º e 2º, do Código Civil, desde que (i) não haja impugnação da referida redução por eventuais credores quirografários 
da Companhia; ou (ii) caso haja oposição de credores, a Companhia comprove o pagamento da dívida ou o depósito 
judicial do respectivo valor. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e ninguém desejando manifestar-se, fo-
ram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada 
pelos sócios da Companhia, que, em seguida, assinaram-na juntamente com os integrantes da mesa, a saber: Presi-
dente: Gerson Amado e Secretário da Mesa: Felipe Silva. São Paulo, 20 de fevereiro de 2019. Mesa: Gerson Amado 
- Presidente; Felipe Silva - Secretário. Sócios: NWI Healthcare Properties LLC - p.p. Gerson Amado; Gerson Amado.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015565-68.2018.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a RUY NERY SANCHES (CPF 063.216.608-84) que o mandado monitório, expedido
nos autos da ação Monitória, ajuizada por Itaú Unibanco S/A, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se
título executivo judicial da quantia de R$ 221.459,93 (novembro de 2018). Estando o executado 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. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS.                                                                                                                            23 e 26 / 02 / 2019.

FOROS REGIONAIS. ITAQUERA. 2ª VARA CÍVEL. Edital de Citação. Prazo 30 dias. Processo n° 1015170-47.2018.8.26.0007.
A Dra. Sueli Juarez Alonso, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Itaquera/SP, Faz Saber a Sidney Rodrigues
(CPF. 379.019.828-53), que Condomínio Residencial Parque do Carmo lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a
quantia de R$ 34.156,93 (abril de 2018), decorrente das cotas condominiais ordinárias e extraordinárias da unidade 44
bloco 11 do condomínio ora autor. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir
dos 30 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15
dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra,
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado.
SP, 13/02/2019.                                                                                                                                   23 e 26 / 02 / 2019.

2ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro/SP. 2º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº
1053712-91.2014.8.26.0002. O Dr. Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do
Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Alan Coelho Rodrigues (CPF. 285.549.858-93), que Sesp - Sociedade
Educacional São Paulo lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 6.926,99 (novembro de 2014),
decorrente do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Acordo, tendo como objeto as mensalidades do ano
letivo de 2006 e 2007 do curso de Engenharia Civil, período noturno. Estando o requerido em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas
processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou
ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra,
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV
do NCPC. Será o presente, afixado e publicado. SP, 19/10/2018.                                              23 e 26 / 02 / 2019.

2ª VARA CÍVEL. 2ª Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera/SP. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº
0012746-83.2017.8.26.0007. O Dr. Antônio Marcelo Cunzolo Rimola, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro
Regional de Itaquera/SP, Faz Saber a Edson Matias da Silva (CPF. 190.796.908-05), que nos autos da ação de
Execução, ajuizada por Valifer Comércio de Fundidos Eireli (CNPJ. 07.873.601/0001-58), em face de Hidrocem
Hidráulica e Elétrica Ltda, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça
contestação sobre o pedido inicial da ação de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Hidrocem
Hidráulica e Elétrica Ltda (CNPJ. 01.864.934/0001-34), requerendo as provas cabíveis. Decorridos os prazos supra,
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do
NCPC. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, o qual será afixado e publicado na forma da lei.
SP, 15/02/2019.                                                                                                                       23 e 26 / 02 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1065708-18.2016.8.26.0002. 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) Lanchonete e Restaurante Manzini Ltda (CNPJ. 10.345.719/0001-18), Francisco Eudácio Ferreira
da Silva (CPF. 291.392.258-95) e Eliane S. Araújo (ou Eliane Araújo Ferreira da Silva) (CPF. 359.791.748-85), que lhes foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, objetivando a quantia de R$
61.512,46 (agosto de 2018), representada pela Cédula de Crédito Bancário na Modalidade - Empréstimo - Capital de Giro,
número 008.934.754. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, expede-se EDITAL, para que em 03 dias,
a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou
em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido
sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 371,43. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de fevereiro de 2019.                       22 e 23 / 02 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001917-29.2017.8.26.0006. 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 ECS Sleeve Serviços Gráficos Ltda ME (CNPJ. 12.955.801/0001-90) e Leonardo de Riccio Mendonça (CPF.
165.903.378-02), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 133.601,71 (junho de
2018), representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças. Estando os executados em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de janeiro
de 2019.                                                                                                                                                               22 e 23 / 02 / 2019.

Processo Digital nº: 1005386-14.2016.8.26.0008. Classe: Assunto: Procedimento Comum - Contratos Bancários.
Requerente: HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo. Requerido: Semer Mahmed Smidi - ME e outro. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005386-14.2016.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana Dalla Bernardina, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) SEMER MAHMED SMIDI, CPF 259.827.448-24 e SEMER MAHMED SMIDI - ME, CNPJ 02.085.902/
0001- 01, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo,
objetivando a quantia de R$ 52.884,63 (abril de 2016), referente ao contrato de Crédito Parcelado Giro Fácil SME-
Empresas-Price nº 1761-04664-84. Encontrando-se os réus 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, os réus serão considerados
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de fevereiro de 2019.     22 e 23 / 02 / 2019.

Edital de Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1045195-58.2018.8.26.0002. A Dra.
Adriana Borges de Carvalho, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo
Amaro, na forma da Lei. Faz Saber a Big & Bom Supermercados Eireli, CNPJ 23.621.738/
0001-71, na pessoa de seu representante legal, que Frutabras Comércio e Transporte
Internacional Ltda, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de
R$ 5.542,66 (08/2018), referente ao débito de duplicatas mercantis, oriundas de compras
de mercadorias. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido
de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias,
a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo
supra, para oferecer embargos, facultando a executada nesse prazo, reconhecendo o
crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas
e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de
revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo exequente (art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na
forma da lei.          B 22 e 23/02
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jo rna lod iasp@terra .com.br

Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo - COMARCA DE SÃO PAULO - 8ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
PROCESSO Nº 0077417-93.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível,
do Foro Central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dr(a). Helmer Augusto To-
queton Amaral, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MUNDO ELETRONICO COMERCIO DE
APARELHOS ELETRONICOS LTDA e corréus CLAUDENIA ALVES SARAIVA e ESTER RITA
CAETANO, que lhes foi proposta uma Ação de Cumprimento de Sentença por parte de ATI-
VOS S/A, para cobrança do valor de R$ 580.469,02. Encontrando-se os réus em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL para que efetuem o pagamento da
dívida no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após os 20 (vinte) dias supra, sob pena de serem
acrescidos honorários advocatícios e multa, ambos de 10% sobre o valor do débito em aberto;
intime-se o executado do prazo legal de 15 (quinze) dias para oferecimento de 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 04 de fevereiro de 2019.

Justiça do Trabalho de Minas nega
desbloqueio de R$ 1,6 bi da Vale

São Paulo, 23, 24 e 25 de fevereiro de 2019 Nacional

Jornal O DIA SP
Página 5

OEA: proibição da
entrada  de ajuda
humanitária viola
direitos humanos

A Justiça do Trabalho em
Minas Gerais negou o desblo-
queio de R$ 1,6 bilhão da Vale. O
pedido havia sido feito pelos ad-
vogados da mineradora, mas foi
indeferido. A informação foi di-
vulgada em nota pelo Tribunal
Regional do Trabalho (MPT) da
3ª Região, na sexta-feira (22),
após rodada de negociação en-
tre o Ministério Público do Tra-
balho (MPT) e a empresa.

Entre os itens homologados
na sessão, realizada na 5ª Vara

do Trabalho de Betim (MG),
está o compromisso da minera-
dora de garantir o emprego ou
pagamento de salário, até 31 de
dezembro deste ano, dos empre-
gados próprios que trabalha-
vam no dia do rompimento da
barragem de rejeitos da Minas
Córrego do Feijão, em Bruma-
dinho, na região metropolitana
de Belo Horizonte. O rompimen-
to da barragem foi no dia 25 de
janeiro e provocou a morte de
centenas de pessoas.

De acordo com a nota, a mi-
neradora também se comprome-
teu a realocar os terceirizados
que não terão contratos manti-
dos pelos empregadores em
outras empresas prestadoras de
serviço ou na própria Vale. A re-
alocação só poderá ser feita
com a concordância do empre-
gado.

Também foram homologa-
dos itens como prestação de
atendimento médico e psicoló-
gico aos dependentes dos em-

pregados próprios e terceiriza-
dos falecidos ou desapareci-
dos, pagamento mensal de au-
xílio-creche de R$ 920,00 a cada
um dos filhos menores de 3 anos
de trabalhadores mortos ou de-
saparecidos e de auxílio-educa-
ção de R$ 998,00 a cada um dos
filhos maiores de 3 anos até que
completem 18 anos.

O teor completo da decisão
pode ser acessado na página do
MPT de Minas na internet.
(Agencia Brasil)

Aneel inspeciona 21 barragens
A Agência Nacional de Ener-

gia Elétrica (Aneel) divulgou  na
sexta-feira (22) a lista das 21 usinas
hidrelétricas que foram inspecio-
nadas desde o dia 12. Segundo
nota divulgada pela agência regu-
ladora, nenhuma das barragens
vistoriadas apresenta risco.

As visitas, in loco, foram fei-
tas por força-tarefa que inclui tan-
to representantes da Aneel quan-
to de agências estaduais. A ope-

ração, que começou no último dia
12, vai fiscalizar, até maio, as bar-
ragens de 142 usinas hidrelétri-
cas em 18 estados.

De acordo com a Aneel, até o
momento, foram vistoriadas bar-
ragens em Minas Gerais, em São
Paulo, no Paraná, no Rio Grande
do Sul e em Mato Grosso.

A lista completa está dispo-
nível na página da Aneel.

A força-tarefa “não identificou

anomalias que possam afetar a
segurança das barragens vistori-
adas”, acrescentou a agência.

Fiscalização
Após a primeira etapa de ins-

peção, a Aneel continuará, entre
maio e dezembro, a inspeção pre-
sencial para totalizar 335 empreen-
dimentos fiscalizados em 2019.

A força-tarefa verifica a ela-
boração, pelos empreendedores,

dos planos de Segurança de Bar-
ragens e de Ação Emergencial
das usinas, em conformidade
com a Lei 12.334, de 2010, e seu
adequado cumprimento.

Além disso, os servidores da
agência conferem se os empre-
endedores realizaram as inspe-
ções de segurança e verificam as
condições operativas das estru-
turas das usinas e o estado de
conservação. (Agencia Brasil)

Índice de registro de imóveis
pode melhorar transações no país
A capital paulista registrou

159 mil transações imobiliárias
no ano passado, o que represen-
ta aumento de 13% na compara-
ção com 2017. O município do
Rio de Janeiro teve alta de 1%,
totalizando 66 mil transações no
mesmo período.

É o primeiro índice de regis-
tro de imóveis no país,
elaborado pela Associação de
Registradores Imobiliários de
São Paulo (ARISP) e Associa-
ção de Registradores Imobiliári-
os do Rio de Janeiro (ARIRJ),
com consultoria técnica e meto-
dológica da Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas
(Fipe).

Em parceria com as entida-
des, o Ministério da Economia
anunciou  na sexta-feira (22) os
primeiros dados do índice. Tam-
bém foi criado um grupo de tra-

balho que vai atuar na melhoria
da posição no ranking do Doing
Business, sistema que avalia os
ambientes de regulamentos para
fazer negócios e sua implemen-
tação em 190 países. O Brasil
está na 109ª posição no ranking.
A meta do governo é chegar ao
final de 4 anos de mandato na
50ª posição. O indicador pode
ajudar na melhoria da colocação.

Além disso, de acordo com
o Secretário Especial de Desbu-
rocratização, Gestão e Governo
Digital, Paulo Uebel, na  próxima
semana devem ser anunciadas
medidas para facilitar a abertura
de empresas, o que também con-
tribui para a melhoria do ambi-
ente de negócios.

Para o governo, o índice ser-
virá como termômetro para o
mercado imobiliário, tendo im-
pacto na qualificação de políti-

cas públicas e possibilitando
melhores decisões do setor pri-
vado sobre o mercado imobiliá-
rio. “Com isso, você pode rever
políticas habitacionais, políticas
de crédito, políticas de acesso à
terra, facilidade de fazer regis-
tro. Você consegue determinar
se uma política pública no pas-
sado teve ou não efeito”, disse
o secretário.

Indicador de registro de imó-
veis

Os primeiros índices divul-
gados se referem aos municípi-
os de São Paulo e Rio de Janeiro
e contemplam dados referentes
às transferências imobiliárias,
quantidade, natureza e tipo de
imóvel – do período de 2012 a
2018.

Com previsão de divulgação
mensal, o Índice do Registro de

Imóveis do Brasil ficará dispo-
nível para consulta no portal.

Segundo o ministério, nos
próximos meses serão anuncia-
dos dados sobre financiamen-
tos imobiliários, inclusive execu-
ções de inadimplentes feitas pe-
los registros de imóveis e efici-
ência na recuperação desses
créditos. Em breve os índices
abrangerão todo o estado de São
Paulo e Rio de Janeiro, além dos
demais estados envolvidos no
projeto.

Até o momento, também fa-
zem parte dessa iniciativa os es-
tados do Paraná, Santa Catari-
na, Goiás, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Ceará, Pernam-
buco e Pará. Os registradores de
Imóveis remetem os dados per-
tinentes às entidades estaduais,
analisados pela Fipe. (Agencia
Brasil)

O secretário-geral da Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA), Luis Almagro, disse que a proibição da
entrada de ajuda humanitária na Venezuela, imposta pelo
presidente Nicolás Maduro, representa uma violação dos
direitos humanos. Em sua conta no Twitter, Almagro afir-
mou que a comunidade internacional não permitirá que o
governo Maduro cometa crimes contra a população vene-
zuelana.

“Repressão e ameaças de violência contra o povo para
impedir a entrada de ajuda humanitária na Venezuela pe-
las forças repressivas ilegítimas é um ataque criminoso
que viola os direitos humanos dos venezuelanos. A comu-
nidade internacional não permitirá isso”, escreveu Alma-
gro.

Almagro respondeu à mensagem da embaixadora da
Venezuela no Brasil, Maria Teresa Belandría, no Twitter.
“Inaceitável e condenável. Mais uma vez eles atacam a
população que apenas pede ajuda”, disse a embaixadora.

Para Almagro, o bloqueio à ajuda humanitária é “uma
séria responsabilidade criminal contra a humanidade”. Ao
recusar a ajuda, afirmou, “a ditadura usurpadora da Vene-
zuela viola o direito à vida e à saúde das pessoas de ma-
neira sistemática”.

Segundo o secretário-geral da OEA, a organização con-
dena a ação do governo venezuelano e defende o fim dos
ataques à população: “Mais uma vez, condenamos e ad-
vertimos a ditadura usurpadora da Venezuela de que os
crimes contra a população indefesa devem cessar”.

De acordo com Almagro, feridos no conflito na frontei-
ra estão sendo atendidos em um hospital de Roraima, “gra-
ças à solidariedade das autoridades do Brasil”. (Agencia
Brasil)
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Daviso Indústria e Comércio de Produtos Higienicos S.A. - CNPJ nº 04.568.560/0001-06
Demonstrações Financeiras dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em reais)

Balanços Patrimoniais: Ativo  2018 2017
Circulante  56.831.061 59.072.317
Caixa e Equivalentes de Caixa  21.339.788 22.669.029
Contas a Receber  19.347.884 23.103.291
Estoques  9.689.661 6.551.190
Imposto a Recuperar  5.505.309 5.473.060
Outros Créditos  940.646 1.268.641
Despesas Antecipadas  7.773 7.106
Não circulante  6.785.622 6.251.526
Títulos Financeiros  4.000.931 4.420.103
Depósito Judicial  816.191 26.047
Investimentos  10.411 10.411
Imobilizado  1.958.088 1.794.965
Total do Ativo  63.616.683 65.323.843

Balanços Patrimoniais: Passivo  2018 2017
Circulante  22.378.256 22.879.715
Fornecedores  12.498.596 8.914.756
Obrigações Trabalhistas  181.348 143.102
Obrigações Tributárias  1.586.143 2.399.176
Provisões Trabalhistas  1.965.405 267.399
Adiantamento de Clientes  859.625 1.044.201
Provisão Juros s/Capital Proprio  152.299 254.411
Provisão IRPJ e CSLL  5.134.839 9.856.670
Patrimônio líquido  41.238.428 42.444.128
Capital social  500.000 500.000
Reserva de Capital  10.411 10.411
Reserva de Lucros  40.728.016 41.933.716
Total do Passivo  63.616.683 65.323.843

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
   Reser-  Ajustes 
  Capital vas de Reserva Finan- 
Eventos  Social Capital de Lucros ceiros Total
Saldos em 31/12/16  500.000 10.411 41.053.894 186.381 41.750.686
Lucro do Exercício  - - 18.847.279 - 18.847.279
Ajustes Financeiros  - - - (186.381) (186.381)
Distribuição de Lucros  - - (17.967.456) - (17.967.456)
Saldos em 31/12/17  500.000 10.411 41.933.718 - 42.444.128
Lucro do Exercício  -  9.666.589 - 9.666.589
Distribuição de Lucros  - - (10.609.689) - (10.609.689)
Saldos em 31/12/18  500.000 10.411 40.990.618 - 41.501.028

Demonstrações de Resultados  2018 2017
Receita operacional líquida  97.110.449 122.556.325
Custos produtos vendidos e serviços prestados  (63.804.887) (77.143.276)
Lucro bruto  33.305.562 45.413.049
Receitas (despesas) operacionais: Pessoal  (7.747.913) (6.019.148)
Vendas  (41.475) (158.336)
Gerais e administrativas  (9.432.630) (10.226.906)
Depreciação e amortização  (778.477) (734.037)
Resultado financeiro líquido  (691.643) (900.167)
Outras Receitas (Despesas)  188.004 1.329.557
Lucro antes do IR e CS  14.801.428 28.704.010
Imposto de renda pessoa jurídica  (3.741.157) (7.194.013)
Contribuição social sobre o lucro  (1.393.683) (2.662.719)
Lucro líquido do exercício  9.666.589 18.847.279

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Fluxos de caixa das atividades operacionais  2018 2017
Lucro líquido do exercício  9.666.589 18.847.279
Depreciação e amortização  778.477 734.037
Reservas de juros de ativos disponiveis  - (186.381)
Lucros distribuídos do exercício  (10.609.689) (17.967.456)
Lucro líquido Ajustado  (164.623) 1.427.479
Redução (aumento) dos ativos operacionais
Contas a receber  3.755.407 6.435.391
Estoques  (3.138.471) 1.454.105
Impostos a recuperar  (32.249) (157.502)
Outros Créditos  327.996 (476.656)
Despesas Antecipadas  (667) 2.033
Depósito Judicial  (790.144) (11.770)
Aumento (redução) dos passivos operacionais
Fornecedores  3.583.840 (5.194.772)
Obrigações tributárias  (5.534.863) 2.028.729
Obrigações trabalhistas  1.736.252 (93.785)
Adiantamento de Clientes  (184.576) 852.976
Juros sobre Capital Proprio  (102.113) 253.493
Recursos líquidos provenientes (aplicados) 
 das atividades operacionais  (379.589) 5.092.242
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de Ativo Imobilizado  (941.600) (768.600)
Aquisição de Títulos Financeiros  419.171 4.659.982
Recursos líquidos aplicados nas 
 atividades de investimentos  (522.429) 3.891.381
Aumento (redução) caixa e equivalentes caixa  (1.066.641) 10.411.102
Demonstração do aumento (redução) nas disponibilidades
Caixas e equivalentes de caixa - início exercício  22.669.029 12.257.927
Caixas e equivalentes de caixa - final exercício  21.339.788 22.669.029
Aumento (redução) caixa e equivalentes caixa  (1.329.241) 10.411.102

 David Chammah Grant Thornton Consulting Services Ltda Laura Paccanari
 Sócio CRC SP 2SP022699/O-3 Técnico Contábil Responsável - CRC 1SP202147/O-0

BERG - STEEL S.A. - Fábrica Brasileira de Ferramentas
CNPJ 44.209.294/0001 - 31

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: A Diretoria da Berg-Steel S/A Fábrica Brasileira de Ferramentas, tem o prazer e a honra de submeter à apreciação dos acionistas em Assembleia Geral, o Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultados 
e demais Demonstrações Financeiras e Contábeis relativas ao exercício encerrado em 31/12/2018, com igual posição do ano anterior. Colocamo-nos a inteira disposição de Vossas Senhorias. Araras-SP. 23/02/2019. A Diretoria.
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018 (Em milhares de Reais)

ATIVO 2018  2017 
Total do Ativo Circulante 38.767 40.163
Disponível 744 414
Caixa/ Bancos 744 414
Realizável a Curto Prazo 37.966 39.694
Duplicatas a Receber 3.644 3.709
(-) Provisão Devedores Duvidosos (55) (46)
Aplicações Financeiras 23.897 25.902
Adiantamentos 202 228
Estoques ( 1 )  10.278 9.901
Despesas do Exercício Seguinte 57 55
Ativo não Circulante 4.538 4.818
Impostos a Recuperar 101 240
Contas Correntes  Devedoras  2.378 2.378
Depósitos  Judiciais ( 2 )  2.059 2.200
Realizável a Longo Prazo 2.943 3.088
Investimentos 106 106
Participações Outras Empresas 4 4
Participações Incentivos Fiscais 102 102
Imobilizado ( 3 )  2.837 2.982
Bens Imóveis 1.792 1.792
Bens Móveis 6.948 6.955
(-) Depreciações Acumuladas (5.903) (5.765)
TOTAL DO ATIVO 46.248 48.069

PASSIVO 2018 2017
Total do Passivo Circulante 600 779
Fornecedores 80 55
Débitos Sociais e Fiscais ( 4 )  220 376
IRPJ / CSLL a Recolher ( 5 )  300 348
Passivo não Circulante ( 6 ) 4.229 4.185
Tributos Questionáveis Judicialmente. 1.993 2.181
Provisão para Multa do FGTS 2.236 2.004
Patrimônio Liquido  41.419 43.105
Capital Social ( 7 )  31.500 31.500
Capital Integralizado 31.500 31.500
Reservas de Lucros 656 524
Fundo de Reserva Legal 656 524
Reserva de Lucros à Disposição da Assembleia Geral 9.263 11.081
TOTAL DO PASSIVO 46.248 48.069

Demonstrativo de Resultados do Exercício (Em milhares de Reais)
Receita Operacional Bruta 2018 2017
Vendas no Mercado Interno 24.738 23.523
Vendas no Mercado Externo 77 68
(-) Devolução de Impostos Incidentes sobre Vendas (3.369) (3.690)
Receita Operacional Líquida 21.446 19.901
(-) Custos dos Produtos Vendidos 13.508 12.267
Lucro Operacional Bruto 7.938 7.634
(-) Despesas Operacionais 6.959 6.146
(-) Administrativas 5.274 4.806
(-) Vendas 1.582 1.280
(-) Impostos e Taxas 103 60
Lucro Operacional Líquido 979 1.488
(+) Receitas Financeiras Líquidas 3.624 2.658
Resultado antes dos Impostos 4.603 4.146
(-) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 591 487
(-) Imposto de Renda e Adicional 1.376 1.105
Resultado Líquido após impostos 2.636 2.554
Distribuição do Saldo: Fundo de Reserva Legal 132 128
Fundo de reserva complementar Multa do FGTS 256 225
Saldo à Disposição da Assembléia Geral 2.248 2.201
Resultado Líquido para lote de 1.000 ações 1.88 1,82

Demonstrações do Fluxo de Caixa em 31/12/2018 - Método Indireto 
(Em milhares de Reais)

Fluxo das Atividades Operacionais 2018 2017
Resultado (lucro) do Exercício 2.636 2.554
(+) Depreciações apropriadas no Exercício 161 198
(-) Complemento Multa 50,0% FGTS (256) (225)
 2.541 2.527
Variações nos Ativos e Passivos
Contas a Receber  74 (422)
Estoques  (376) (144)
Outros Créditos  2.310 (494)
Despesas do Exercício Seguinte (2) 3
Fornecedores  25 13
Folha e Encargos Sociais  2 (9)
Impostos e Contribuições  (197) (149)
Outros Débitos  35 229

 1.871 (973)
Caixa Gerado Pelas Atividades Operacionais 4.412 1.554
Dividendos Pagos  (4.000) (1.500)
Participação Administradores no Lucro  (66) (78)

Fluxos das Atividades de Investimentos 
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado  (16) (32)

Caixa Gerado Pelas Atividades de Investimentos (16) (32)
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes 330 (54)
Saldo Inicial das Disponibilidades 414 468
Saldo Final das Disponibilidades 744 414
Variação das Disponibilidades 330 (54)

Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido
(Em milhares de Reais)

  Capital Reserva Lucros 
 Social  Legal Acumulados  Totais 
Saldo em 31/12/2016 31.500 396 10.458 42.354
Dividendos Distribuídos 
conforme AGOE de 24/06/2017 -  -  (1.500) (1.500)

Participação Lucros Administração 
conforme AGOE de 24/06/17 - - (78) (78)

Resultado Exercício /2017  128 2.426 2.554
Complemento Provisão 
multa 50,00% do FGTS  -  - (225) (225)

Saldo em 31/12/2017 31.500 524 11.081 43.105
Dividendos Distribuídos conforme 
AGOE de 30/06/2018 -  -  (2.500)  (2.500)

Participação Lucros Administração 
conforme AGOE de 30/06/2018  - - (66) (66)

Dividendos Distribuídos 
17/12/2018 -”AD-Referendum” AG. - -  (1.500) (1.500)

Resultado Exercício /2018 - 132 2.504 2.636.
Complemento provisão 
multa 50,00% do FGTS - - (256) (256)

Saldo em 31/12/2018 31.500 656 9.263 41.419 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Gerais
Foram observadas as disposições da legislação de regência Lei Federal 
6.404/76 alterada pelas Leis 9.457/97, 10.303/01 e 11638/07, MP nº 449/08 
e da legislação tributária (RIR99-Dec. 3000/99) e alterações posteriores. 
Nota 1 - Estoques - Insumos e demais materiais adquiridos de terceiros, 
custeados a preço médio ponderado, líquido de tributos quando recupera-
dos. Os produtos prontos, em andamento e peças acabadas, custeados 
pelo sistema de custo integrado com a escrituração comercial. A posição 
dos estoques é a seguinte: 
Itens 31/12/2018 31/12/2017
a) Matéria Prima 775 764
b) Material Secundário e Embalagem 2.009 1.612
c) Produtos em Andamento 354 331
d) Peças e Produtos Acabados 6.806 6.880
e) Outros Materiais de Consumo 334 314
Totais ( em milhares de reais ) 10.278 9.901
Nota 2 - Depósitos Judiciais - Referem-se a depósitos efetuados junto a 
CEF, relativamente a questionamentos tributários em juízo que a empresa 
está promovendo face exigências consideradas indevidas ou ilegais. Nota 
3 - Imobilizado/ Depreciações Acumuladas - Figuram ao custo de aqui-
sição ou fabricação e as depreciações acumuladas foram calculadas pelo 
método linear e ás taxas julgadas adequadas à reposição dos bens, e redu-
ziram o resultado em R$ 161 mil (no ano anterior R$ 198 mil ). Nota 4 - Dé-
bitos Sociais e Fiscais - Todos apropriados pelo regime de competência, 
cujos vencimentos dar-se-ão no exercício seguinte. Nota 5 - Provisões 

IRPJ/CSLL - Neste exercício, também houve opção de tributação do IRPJ/
CSLL com base no Lucro Presumido , com recolhimentos trimestrais. Nota 
6 - Passivo não Circulante - Trata-se de tributos com exigibilidade suspen-
sa, discutidos judicialmente, com depósitos nos processos próprios, e pro-
visionamento de multa sobre os depósitos efetuados o FGTS. Nota 7 - Ca-
pital Social - Totalmente integralizado e representado por 1.401.065.595 
ações ordinárias nominativas sem valor nominal. Valor patrimonial por lote 
de 1.000 ações em 31/12/2018 -R$ 29,52 ( ano anterior R$ 30,73 ). Nota 8 
- Seguros - A empresa possui seguros contra riscos de incêndio engloban-
do edifícios, equipamentos, máquinas e estoques , num total segurado de  
R$ 46.250.000,00 junto a SOMPO - Seguros Apólice nº 1800330788 - Som-
po Empresarial LMI ÚNICO com vencimento para 02/10/2019. A Diretoria - José Antonio Rampazzo - TC-CRC-1SP078.881/O-8  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014185-68.2013.8.26.0008
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de
São Paulo, Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FABIANO
FANTI BUENO, RG 28819279-5, CPF 282.371.008-67, e DYESEL TRANSPORTES
LTDA, CNPJ 07.791.712/0001-15, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/
A, alegando em síntese: que é credor do executado Dyesel pela importância líquida de R$
231.157,39 atualizado até 26/07/2013. Referido título executivo consubstancia-se em
“Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças” (nº 006.680.663),
celebrado entre as partes em 21/02/2013, por meio do qual o executado reconheceu e
confessou a dívida de R$208.513,53 prometendo pagá-la nas condições estipuladas. O
contrato restou inadimplido. A operação foi garantida por aval prestado pelo devedor
solidário e assim coexecutado, Sr. Fabiano Fanti Bueno, devendo responder solidariamente
pelas obrigações contratuais. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 03 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, paguem a dívida no valor de R$ 231.157,39 (julho/
2013), que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento (art. 829 do Novo Código
de Processo Civil). Ficam ainda INTIMADOS, para indicação de bens passíveis de penhora,
sua localização e valores respectivos (art. 774, V, NCPC), bem como para eventual oposição
de embargos (art. 915, NCPC), ficando cientes de que desde já resta deferido o pagamento
parcelado do débito, na forma disposta no art. 916 do Novo Código de Processo Civil. No
caso de não oposição de embargos, fixados os honorários advocatícios em 10% 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 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital. Não havendo interposição de embargos, os réus
serão considerados reveis, 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 30 de janeiro de 2019.          B 23 e 26/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024637-33.2016.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Daniel Serpentino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JHEONG HWAN
BYUN, RG v569937L, CPF 233.266.438-61, com endereço à Rua Dias Leme, 11, Apto 606,
Mooca, CEP 03118-040, São Paulo SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de Kanetextil Comercio de Tecidos Ltda Epp, objetivando a
cobrança de R$ 6.891,89 (03/2016), referente ao débito dos cheques do Banco Bradesco
de n°s: 167, 166 e 165 nos valores de R$ 2.146,25; R$ 2.140,00 e R$ 1.500,00. Estando o
executado em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir
após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros e correção
monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito
atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária
fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para
oferecer embargos, facultando ao executado nesse prazo, reconhecendo o crédito do
exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e
honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de
revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de fevereiro
de 2019.          B 23 e 26/02

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1082021-85.2015.8.26.0100 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) DIVA ORNELLA SCURACCHIO GORGA
e PAULO GORGA, LETICIA AURORA SCURACCHIO MATARAZZO e FRANCISCO
MATARAZZO, pelo inventariante JOSE FRANCISCO MATARAZZO, NELSON PAULO
SCURACCHIO e THAIS HELENA FERREIRA SCURACHIO pelo inventariante
NELSON PAULO FERREIRA SCURACCHIO e MARIA ANDREA DE BARROS
ALPERT, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Renato Walter Sobrado ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel situado na Rua Martins
Fontes, 364, Apartamentos 601 e 602 do Edifício Tibre Tejo, nesta Capital, 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 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.     B 23 e 26/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0026215-17.2017.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
MICHAEL FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA, CPF 382.263.138- 80, que em ação
de execução extrajudicial ajuizada por parte de Fabio Chiocchetti Guarita para recebimento
da quantia de R$10.044,94 (em 23/02/2016) e em virtude do descumprimento de segundo
acordo de pagamento de saldo devedor de compra pela IMPÉRIO MULTIMARCAS, de
auto de sua propriedade, Peugeot, Modelo 206, cinza, PLACA DVR 0211, 2006/2007, foi
deferida a instauração de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica para
incluir o sócio MICHAEL FRANCISCO GONÇALVES DE SOUZA no pólo passivo da
demanda. 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
(manifestação e provas cabíveis). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao
feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

B 23 e 26/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0085628-34.2012.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ubirajara
do Nascimento, CPF 767.375.788-53, que o Condomínio Parque das Flores, ajuizou uma
ação de cobrança com Procedimento Sumário, convertido em Comum, objetivando condenar
o réu ao pagamento de R$ 23.824,62 (09/2017), corrigidos e acrescido de encargos
legais, referente às despesas condominiais do apartamento nº 21 do bloco 8, do condomínio
autor, bem como as que se vencerem no curso do presente processo, custas, honorários
e demais cominações. 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 pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.          B 23 e 26/02

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de Sentença 0014485-66.2018.8.26.0004. O Dr.
Júlio César Silva de Mendonça Franco, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional
IV - Lapa/SP. Faz Saber a Claudio Antônio Iglesias Barrera Epp, CNPJ 03.001.043/0001-
80, na pessoa de seu representante legal, que nos autos da Ação Monitória, requerida por
Elétrica e Hidráulica Triunfo Ltda, foi convertido o mandado de citação em execução, para
que pague a quantia de R$ 7.153,50 (11/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos,
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05 de fevereiro de 2019.      B 23 e 26/02

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 30 DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1011076-44.2018.8.26.0011. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XI - Pinheiros,
Estado de São Paulo, Dr(a). Fabio Eduardo Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Silvana Fantauzzi Bianchini e
GASTONE GONZATO move uma Alteração do Regime de Bens - Regime de Bens Entre
os Cônjuges. O Dr. Fabio Eduardo Basso, Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões
do Foro Regional de Pinheiros. Faz Saber que Gastone Gonzato, e s/m Silvana Fantauzzi
Bianchini, ajuizaram ação de Mudança do Regime de Casamento, objetivando alterar o
regime de casamento, de comunhão parcial de bens para o de Separação Total de Bens,
ressalvando-se os direitos de terceiros (Art. 734 § 1º NCPC). E para que chegue ao
conhecimento de todos, foi deferida a expedição do presente, que será afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de
fevereiro de 2019.          B 22 e 23/02

LIGA NACIONAL DE FUTEBOL SETE – SOCIETY
CNPJ N.° 05.415.720/0001-31
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Administrador Provisório da Liga Nacional de Futebol Sete – Society, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela respeitável decisão proferida no Processo
n° 1002323-88.2019.8.26.0100 que tramita perante a 34ª Vara Cível da Comarca da Capital,
vem pelo presente CONVOCAR as entidades filiadas que estiverem em pleno gozo de
seus direitos estatutários, para a realização de Assembleia Geral Extraordinária a ser
realizada na data de 30 de março de 2018 ás 19:00 horas em primeira chamada, e uma hora
após esta convocação com a presença de qualquer número de filiadas, na Rua Atílio
Piffer, n° 271 – conjunto 53 – São Paulo – SP, para DELIBERAR sobre os seguintes
assuntos: Eleição da Presidência, Vice-Presidência e membros do Conselho Fiscal;
Aprovar a mudança de endereço da Liga Nacional de Futebol Sete – Society. São
consideradas aptas a participar desta Assembléia Geral, observadas as exigências do
Estatuto Social, as seguintes entidades, as quais deverão receber esta comunicação via
Correios - SEDEX com AR – Aviso de Recebimento: Liga Paulista de Futebol 7 Society
- SP, CNPJ n° 07.253.653/0001-21; Parada Inglesa Futebol Society, CNPJ n° 03.760.292/
0001-59; Federação Internacional de Football 7 Society, CNPJ n° 06.895.230/0001-42.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2018. MARCELO SARNELLI LEMOS - Administrador
Provisório. LIGA NACIONAL DE FUTEBOL SETE – SOCIETY. 22, 23 e 26/02

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
FBVV – CNPJ 45.186.848/0001-95

Ficam convocadas todas as entidades filiadas a FBVV, a comparecerem
a AGO que se realizará nas dependências do Aeroclube de Tatuí, sito a
Av. dos Aeronautas, s/n, Bairro dos Fragas – Tatuí – SP, Cep. 18280-
461 – Cx.Postal 102 – Aeródromo Municipal de Tatuí, no dia 04 de
MARÇO de 2019, às 19:00h em primeira convocação, e às 19:30h em
segunda convocação, para na forma e com o quórum estatutariamente
previstos, deliberar sobre a seguinte pauta/ordem do dia: 1) Aprovar,
após a leitura dos relatórios do Conselho Fiscal, as contas do Exercício
de 2018. São Paulo, 21 de  Fevereiro de 2019.  Valéria Caselato -
Presidente da FBVV 22, 23 e 26/02

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
FBVV – CNPJ 45.186.848/0001-95

Ficam convocadas todas as entidades filiadas a FBVV, a comparecerem
a AGE que se realizará nas dependências do Aeroclube de Tatuí, sito a
Av. dos Aeronautas, s/n, Bairro dos Fragas – Tatuí – SP, Cep. 18280-
461 – Cx.Postal 102 – Aeródromo Municipal de Tatuí, no dia 04 de
MARÇO de 2019, às 20:00h em primeira convocação, e às 20:30h em
segunda convocação, para na forma e com o quórum estatutariamente
previstos, deliberar sobre a seguinte pauta/ordem do dia:  1) Proposta
de participação da FBVV na FAI. 2) Assuntos Gerais.São Paulo, 21 de
Fevereiro de 2019. Valéria Caselato - Presidente da FBVV.  22, 23 e 26/02

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 28 de janeiro
de 2019, por parte do ITAU UNIBANCO S/A, com sede na Praça
Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, São
Paulo/SP, ficam INTIMADO, ANDERSON SIMÕES DA SILVA, brasileiro,
solteiro, maior, marceneiro, RG nº 34.649.616-0-SSP/SP, CPF sob nº
356.644.668-80, 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$11.373,84com os
encargos previstos em contrato de alienação fiduciária registrado sob
nº 6na matrícula nº165.144, referentes à aquisição de um apartamento
sob nº 24/B, localizado no 2º pavimento do “CONDOMÍNIO ANABAENA
IV”, situado na Rua Esquivel Navarro, nº 1.203, 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 do destinatário, é feita a intimação do mesmo
por edital, publicado por 03 (três) dias. São Paulo, 20 de fevereiro de
2019. Eu, Adriana Bergamo Bianchini da Silva,Oficial Interina, a digitei,
conferi e assino. 21, 22 e 23/02
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Agro-Pecuária Pilon S/A
CNPJ: 44.973.410/0001-94 - NIRE: 3.53.0036461.9

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO 
e AGE, a se realizar no dia 12.04.2019, às 16:00 horas, em nossa 
Sede Social, sita na Fazenda Santa Maria, Bairro São Francisco, nes-
te município de Cerquilho, Estado de São Paulo, a � m de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: Ordinária:- a) Tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações � nan-
ceiras relativas ao exercício social � ndo em 31.12.2018; b) Outros 
assuntos do interesse social. Extraordinária:- a) Outros assuntos 
do interesse social. Avisos: Acham-se a disposição dos Senhores 
Acionistas, na sede social da Cia., os documentos a que se refere 
o Artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, referentes ao exercício social pas-
sado. Cerquilho, 19.02.2019. Nelson Pilon - Diretor Presidente.

Fazenda Pilon S/A
CNPJ: 57.226.151/0001-80 NIRE: 3.530036405-8

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO, 
a se realizar no dia 12.04.2019, às 14:30 horas, na sede social na 
Fazenda Santa Maria, Bairro São Francisco CEP 18.520-000, em 
Cerquilho, estado de São Paulo, a � m de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: Ordinária:-a) Tomar as contas dos administratores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações � nanceiras relativas ao 
exercício Social � ndo em 31/12/2018; b) Destinação do Resultado do 
Exercício, c) Outros assuntos do interesse social. Avisos: Acham-se a 
disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, os documentos a 
que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, referentes ao exercício so-
cial passado. Cerquilho 19/02/2019. José Pilon - Diretor Presidente.

Fazendas Reunidas Pilon S/A.
CNPJ: 52.310.885/0001-29 - NIRE: 3.53.0036406-6

 Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem 
em AGO e AGE, a se realizarem no dia 12.04.2019, às 17:00 
horas, na sede social situada na Fazenda Santa Maria-Bairro 
São Francisco - CEP 18520-000, em Cerquilho - Estado de São 
Paulo a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Or-
dinária:- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social findo em 31.12.2018; b) Fixação da remune-
ração de administrador; c) Outros assuntos do interesse so-
cial. Extraordinária:- a) Abertura e encerramento de filiais; 
b) Outros assuntos do interesse social. Avisos: Acham-se a 
disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Cia., os 
documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, 
referentes ao exercício social passado. Cerquilho, 19.02.2019. 
José Pilon - Diretor Presidente. 

Jupira Mineração e Agro-Pecuária S/A.
CNPJ: 48.697.973/0001-58 - NIRE: 3.53.0036516-0 

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em 
AGO e AGE, a se realizarem no dia 12.04.2019, às 15:00 horas, 
na sede Social situada na Fazenda Jupira - Estrada Municipal de 
Porto Feliz/Boituva - Bairro Jupira - CEP 18.540-000, em Porto 
Feliz - Estado de São Paulo a � m de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: Ordinária:- a) Tomar as contas dos administra-
dores, examinar, discutir e votar as demonstrações � nanceiras 
relativas ao exercício social � ndo em 31.12.2018; b) Fixação da 
remuneração de administrador; c) Outros assuntos do inte-
resse social. Extraordinária:- a) Abertura e encerramento de 
� liais; b) Outros assuntos do interesse social. Avisos: Acham-se 
a disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Cia., os 
documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, 
referentes ao exercício social passado. Cerquilho, 19.02.2019.
Valentin Roque Pilon - Diretor Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013860-24.2018.8.26.0001. 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(o) DHAVAL PRAKASH DESAI, Brasileiro,
CPF 231.813.868-04, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Banco Bradesco
S/A, alegando em síntese:  cobrança do débito no valor de R$ 104.815,44(10/05/108), referente a Cédula de
Crédito Bancário nº 3289638, valor esse a ser devidamente atualizado até o pagamento, acrescidos de juros,
demais cominações contratuais, custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se o Réu em
lugar ignorado e incerto foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de revelia, gerando
a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 14 de dezembro de 2018. 23 e 26/02

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032362-39.2017.8.26.0100. A Dra. Celina
Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto, MMª. Juíza de Direito 15ª Vara Cível - Foro Central/SP, na forma da Lei,
etc... FAZ SABER à SANTA IFIGENIA GRILL RESTAURANTE LTDA ME, CNPJ 10.310.723/0001-40, na
pessoa do seu representante legal que o BANCO BRADESCO S/A. lhe ajuizou a ação MONITÓRIA,
objetivando a constituição do título executivo judicial no valor de R$ 18.361,90, referente à cédula de Crédito
Bancário nº 8150981. Encontrando-se a Ré em lugar ignorado e incerto, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas processuais),
acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701do CPC), ou ofereça
embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra,
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257,
IV do CPC. Será o presente publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 30 de novembro de 2018.

23 e 26/02

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013949-58.2018.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de
Castro Lorena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANGELITA SUBTIL MONTERO DA COSTA APOIO
ADMINISTRATIVO - ME, CNPJ 10.951.189/0001-51, na pessoa do seu representante legal, ANGELITA
SUBTIL MONTERO DA COSTA, CPF 371.580.518-89 e FERNANDO MONTERO DA COSTA, CPF
053.876.308-69 que o Banco Bradesco S/A, 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$ 1.554,93 (setembro de 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 os executados, 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. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 07 de janeiro de 2019. 23 e 26/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059118-93.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi
Campana, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA VALÉRIA GIUSTI MALAVASI MOLINARI, Brasileira,
CPF 055.182.568-50, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de SILVA PORTO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e outro, objetivando a outorga da escritura definitiva do imóvel:
Um terreno, o qual corresponde ao lote 6 quadra D, do Jardim Recanto do Morumbi, no 30º subdistrito Ibirapuera,
15ª Circunscrição Imobiliária desta Capital, encerrando a área de 300,00 m², ainda em apuração de remanescente
no Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo; cadastrado na PMSP sob o n° 170.035.0005-0. Alegam as
Autoras, em síntese, que adquiriram o imóvel de ROBERTO MALAVAZI e s/m NORMA GIUSTI MALAVAZI,
por Escritura de Cessão de Direitos, lavrada no 4° Cartório de Notas, em 27.09.1990, e de CHARLES LUIZ
DOTTO BATISTA, por instrumento particular de compromisso de venda e compra datado de 10.12.2007, cujas
obrigações assumidas já foram, há muito tempo, cumpridas pelas Autoras. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, o réu será 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 05 de fevereiro de 2019.                                                                                           22 e 23.02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027400-44.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ADRIANA BORGES DE CARVALHO,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DIOGENES NUNES DE OLIVEIRA NETO, Brasileiro, CPF 261.997.008-30, com
endereço à Avenida Rouxinol, 201, apto. 111, Indianopolis, CEP 04516-001, São Paulo - SP, que lhe foi proposta
uma ação de Monitória por parte de Itaú Unibanco S/A., alegando em síntese: que o executado contraiu empréstimo,
com o autor, liberado em conta corrente e não honrou com os pagamentos, estando em débito. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 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 01 de fevereiro de 2019.                                                                                            22 e 23 / 02 / 2019.

Processo 1034062-16.2018.8.26.0100 - Interdição - Tutela e Curatela - P.A.C.P.S. - Y.D.G.S. - Vistos. Pedro Antonio Carlini Pereira
de Souza, qualificado na inicial ingressou com o presente pedido de INTERDIÇÃO de sua esposa Yole Dias Gonçalves de Souza
alegando, em síntese, ser ela incapaz para os atos da vida civil em decorrência de demência progressiva, impossibilitado de gerir seus
negócios e reger sua própria pessoa, situação esta sem condições de recuperação. Processado o pedido, citado, a defesa foi
apresentada por curador especial (folhas 103). O Ministério Público opinou pela procedência do pedido. É o relatório. Decido.
Efetivamente, a incapacidade da interditanda está comprovada pericialmente pelo laudo apresentado às folhas 121/130, no qual
a perita concluiu ser ela incapaz para os atos da vida por apresentar demência vascular, F01 pela CID 10. Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a incapacidade para os atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, de Yole Dias
Gonçalves de Souza, CPF 150.958.158-85, RG 3.349.858-1 SSS/SP, casada, brasileira do lar, nascida em 11 de fevereiro de 1940,
filha de Aniceto Dias Gonçalves e Cacilda Soares Gonçalves, portadora de Demência vascular, F01 pela CID 10. Nomeio curador
Pedro Antonio Carlini Pereira de Souza, CPF 046323898/20, RG 2.994.985-3 SSP/SP, brasileiro, casado, servidor público estadual,
mediante compromisso. Diante da existência de bens e rendimentos em nome da interditada, determino a prestação de contas pela
curadora, de forma anual, em autos apartados. Serve esta sentença como mandado para registro da interdição no Cartório de
Registro Civil do Subdistrito competente, para que o Oficial da Unidade de Registro Civil das Pessoas Naturais competente proceda
ao seu cumprimento. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil, serve o dispositivo da presente
sentença como edital, a ser publicada por três vezes na imprensa oficial, com intervalo de dez dias, uma vez na imprensa local, na
rede mundial de computadores (no sítio deste Tribunal de Justiça) e na plataforma do Conselho Nacional de Justiça. A publicação
na imprensa local deve ser providenciada pelo curador, no prazo máximo de quinze dias, comprovando nos autos, sob pena de
destituição e responsabilização pessoal. Caso a parte tenha sido beneficiada com a gratuidade judicial, a publicação na imprensa
local fica dispensada, nos termos do artigo 98, inciso III, do Código de Processo Civil. A publicação na rede mundial de computadores
ocorre com a mera confirmação da movimentação desta sentença, publicada no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. Finalmente, a publicação na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça fica dispensada enquanto não for
criada e estiver em efetivo funcionamento. Certificado o trânsito em julgado, anote-se o necessário, bem como encaminhe-se à Justiça
Eleitoral informações relativas à incapacidade civil, absoluta, nos termos do artigo 15, incisos II e V, da Constituição Federal, fazendo-
o de modo preciso e completo, delas fazendo constar a qualificação completa do envolvido, sua data de nascimento e o nome
completo dos genitores, a fim de que sejam feitas as devidas anotações de suspensão dos direitos políticos para a respectiva inscrição
eleitoral, em cumprimento ao Comunicado CG. N524/2007. Servirá o presente, por cópia digitada, como termo de compromisso e
certidão de curatela definitiva, válida por tempo indeterminado, independentemente de assinatura do curador, para todos os fins
legais à luz do artigo 759, I, do Código de Processo Civil. Deverá o curador imprimi-la diretamente no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça,
sem necessidade de comparecimento em cartório. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Oportunamente, arquivem-se,  com
as cautelas de estilo. Publique-se, registre-se e intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.                  04/02  14/02  24/02/2019

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1048371-84.2014.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico
Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PARDO RIVER INVESTIMENTOS E TURISMO
EIRELI EPP, CNPJ 11.976.373/0001-19, ALEXANDRE ALMEIDA DURAES, RG 02496710609, CPF
162.570.708-80, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de BANCO DO BRASIL S/A, alegando
em síntese ser credora da parte requerida no valor de R$ 124.343,06 (atualizado até 16/10/2014), em razão
da celebração de TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES de nº 430.801.411 em
03/07/2013. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) 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 14 de fevereiro de 2019.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO -FORO CENTRAL CÍVEL - 1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - Praça
João Mendes s/nº - Sala 2200/2208 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11) 2171-
6353 - São Paulo-SP - E-mail: sp1regpub@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento ao
Público: das 12h30min às 19h00min - EDITAL de CITAÇÃO – Prazo de 20 dias,
expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº 0233063-82.2007.8.26.0100
(Usuc. 940) - A Doutora ALINE APARECIDA DE MIRANDA, MMª Juíza de Direito da
1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de São Paulo,  do
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Luis Amendola
Neto, Marilena Colombo Amendola, Mario Massa, OdetteMorales Massa, Má-
rio Adelino de Paula, Oronzio Airton Basseto, Armando de Vico Sobrinho,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que DOMENICO
ZICCARELLI  e ADNALOI PITTORRI C. ZICCARELLI a juizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na
Rua Professor Shalders, nº 111 Vila Euthália, 38º Subdistrito da Vila Matilde -
São Paulo SP, com área de 219,80 m², contribuinte nº 057.162.0022-2 em área
maior, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, CONTESTEM o
feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, 21 de fevereiro de 2019.

23  e  26/02

FOROS REGIONAIS. ITAQUERA. 2ª VARA CÍVEL. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1004394-
22.2017.8.26.0007. O Dr. Antônio Marcelo Cunzolo Rimola, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de
Itaquera/SP, Faz Saber a Patrícia Ferreira Castro (CPF. 352.033.168-30), que Cruz Azul de São Paulo lhe ajuizou ação
de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 9.490,35 (fevereiro de 2017), referente a Nota
de Serviço n°348262, corroborada com a Conta de Serviços Médicos/Hospitalares n°0000226-76955. Estando a
requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça
contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a
requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado
na forma da lei. SP, 17/12/2018.                                                                                                23 e 26 / 02 / 2019.

2ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro/SP. 2º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0017885-
94.2018.8.26.0002. O Dr. Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional
de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Valter Teixeira Ramos (CPF. 808.125.118-91), que a ação de Procedimento Comum,
ajuizada por José Maria da Silva, foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 23.728,06 (março
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. Será o presente, afixado e publicado na
forma da lei. SP, 08/11/2018.                                                                                                                23 e 26 / 02 / 2019

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013548-62.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABRICIO STENDARD, na forma
da Lei, etc. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0013548-62.2018.8.26.0002. O Dr. Fabrício Stendard,
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Tunay Bueno Canepari (CPF.
346.445.148-88), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Fundação Armando Álvares
Penteado, foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 21.861,94 (fevereiro 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. Será o presente,
afixado e publicado na forma da lei.                                                                                       23 e 26 / 02 / 2019.


