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Citação.Prazo 20dias.Proc.0088252-56.2012.8.26.0002.A Dra. 
Marina Balester Mello de Godoy, Juíza de Direito da 2ª Vara 
Cível de Santo Amaro/SP.Faz saber a Wood 4 Life Participa-
ções Ltda.CNPJ 09.643.877/0001-75,que Dispen Distribuidora 
Penhense de Produtos Eletro Metalurgicos Eireli ME, ajuizou 
ação de execução, para cobrança de R$ 49.721,06(dez/12). 
Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, 
para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito 
atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade 
ou apresentem embargos em 15dias,podendo, nesses 15 dias 
depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo 
em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição 
de mandado de penhora e avaliação para praceamento de 
tantos bens quantos bastem para garantia da execução, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital por extrato afixado e publicado na forma da lei.       [13,14] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE IGNEZ GARCIA ZAMBOTTO, 
REQUERIDO POR MARIA APARECIDA ZAMBOTTO GOMES E 
OUTROS PROCESSO Nº1028848-21.2016.8.26.0001. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional I-Santana,Estado de São Paulo,Dr(a).Irineu Francis-
co da Silva,na forma da Lei,etc.FAZ SABER aos que o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem que,por sentença 
proferida em 26/02/2018,foi decretada a INTERDIÇÃO de IGNEZ 
GARCIA ZAMBOTTO, CPF 219.667.638-16, declarando-o(a) 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter 
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Maria Aparecida Zambotto Gomes. O 
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de 
dez dias,e afixado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 07 de maio de 2018.       [13,27] 

Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Capital  
social

Lucros ou prejuízos  
acumulados Total

Saldos em 31/12/2016 12.361 66 12.427
Lucro líquido do exercício – 642 642
Saldos em 31/12/2017 12.361 708 13.069

Demonstrações do Resultado 2017 2016
Receita de aluguel 11.500 10.916
(–) Impostos Incidentes sobre aluguel (420) (398)
Receita líquida de vendas 11.081 10.518
(=) Lucro bruto 11.081 10.518
Despesas gerais e administrativas (458) (36)
(=) Lucro antes do resultado financeiro 10.623 10.482
Receita financeira 39 51
Despesa financeira (8.775) (2.279)
(=) Lucro antes do IR e CS 1.888 8.253
(–) IR e CS sobre o lucro (1.246) (1.183)
(=) Lucro líquido do exercício 642 7.070

Demonstração dos Resultados Abrangentes Controladora
2017 2016

Lucro (Prejuízo) do exercício 642 7.070
Resultados abrangentes do exercício 642 7.070

Terra Nua Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ nº 15.461.424/0001-20

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 Dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa (método indireto)
Das atividades operacionais 2017 2016
Lucro antes de imposto de renda e contribuição social 642 7.070
Ajustes para reconciliação do resultado do exercício 
 com o caixa provenientes das atividades operacionais:
(Acréscimo)/decréscimo em ativos
 Estoque de imóveis 1 –
 Impostos e contribuições a recuperar (3) –
 Outros ativos (1.030) –
Acréscimo/(decréscimo) em passivos

Balanços Patrimoniais 2017 2016
Ativo/Circulante 91.746 91.477
 Caixa e equivalentes de caixa 646 1.410
 Impostos e contribuições a recuperar 8 5
 Outros créditos 137 385
 Contas a receber 962 917
 Estoques 89.975 88.760
 Despesas antecipadas 17 –
Não circulante 5 6
 Imobilizado 5 6
Total do ativo 91.751 91.483

Balanços Patrimoniais 2017 2016
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 904 695
 Fornecedores 319 361
 Tributos a pagar 401 334
 Contas a pagar 184 –
Não circulante 77.778 78.361
 Empréstimos e financiamentos 77.695 78.210
 Impostos e contribuição a recolher 83 128
 Débito de pessoas ligadas – 23
Patrimônio líquido 13.069 12.427
 Capital social 12.361 12.361
 Resultados acumulados 708 66
Total passivo e patrimônio líquido 91.751 91.483

      A Diretoria         Contador - Anderson Mesquita Ianone - CRC nº 1SP 258308

 Tributos a pagar 140 –
 Fornecedores (42) –
 Outras contas a pagar (471) –
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (764) 7.070
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa (764) 7.070
Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício 1.410 –
 No fim do exercício 646 –
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa (764) –

Processo nº:1076650-72.2017.8.26.0100 Classe - Assunto Interdição - Tutela e Curatela Requerente Marisa Moura Sales CPF: 040.680.938-06, OAB:
59463/SP, RG: 5.651.357-4 Requerido:Neyde Moura Sales CPF: 308.916.528-76, RG: 2.868.510 6 Juiz de Direito: Dr. Paulo Nimer Filho. 1. Cuida-se de AÇÃO DE
INTERDIÇÃO promovida por Marisa Moura Sales em face de sua genitora, Neyde Moura Sales. Alegou que a interditanda é portadora da doença de Alzheimer (CID
10 – F00), encontrando-se impossibilitada de exercer os atos da vida civil de natureza negocial, com necessidade, portanto, de um Curador. Requereu a interdição
da interditanda, com a sua nomeação ao cargo de Curadora (fls. 01/05). Trouxe aos autos os documentos de fls.06/32. Após manifestação da douta Representante
do Ministério Público (fls. 36), a requerente foi nomeada Curadora Provisória da interditanda (fls. 37/38) e, posteriormente, apresentou cópia da declaração de Imposto
de Renda e de Bens da requerida, relativa ao Ano-Calendário de 2016 – Exercício de 2017 (fls. 47/53). A interditanda foi citada na pessoa de sua Curadora Provisória
(fls. 59), tendo sua sido dispensada (fls. 72). Foi nomeado Curador Especial à requerida (fls. 72), que impugnou o feito por negativa geral (fls. 79/80). Determinada
a realização de prova pericial psiquiátrica, foi juntado o laudo de fls. 88/93. A Curadora Provisória reiterou os termos da inicial, pugnando pelo decreto de interdição
da requerida (fls. 97). Já o Dr. Curador Especial, reiterou os termos de sua impugnação, requerendo a improcedência do pedido (fls. 98). A ilustre Dra. Promotora
de Justiça opinou, fundamentadamente, pelo decreto de interdição da requerida, com nomeação da requerente ao cargo de Curadora definitiva e a obrigação de
apresentar prestações de contas anuais (fls. 103/104). É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. 2.  Consoante dispõe a lei, “considera-se pessoa com deficiência
aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (art. 2º da Lei 13.146/15). Por expressa disposição legal, “a pessoa
com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas”, mas, sempre que necessário,
“será submetida à curatela, conforme a lei”, como “medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso”, pelo “menor
tempo possível” (art. 84, “caput”, §1º e 3º, da Lei 13.146/15). No caso dos autos, verifico que, quando do cumprimento do mandado de citação, o Oficial de Justiça
certificou que a interditanda “não ouve, não anda, não verbaliza, sendo cuidada pela curadora” (fls. 59) e tem oitenta e nove (89) anos de idade. A informação vai ao
encontro daquelas constantes do atestado médico juntado aos autos pela Curadora Provisória (fls. 32), bem como do laudo pericial produzido sob o crivo do
contraditório (fls. 88/93), o qual concluiu, in verbis: “... CONCLUSÃO Em virtude de Demência na doença de Alzheimer de início tardio, F00.1 pela CID 10, a examinada
é incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil...” (fls. 92). Vê-se, enfim, que a interditando, por enfermidade ou deficiência mental, tem impedimento de longo
prazo, que, em interação com uma ou mais barreiras, obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
Portanto, à luz das necessidades e circunstâncias do caso, a fim de facilitar o acesso da interditanda aos serviços públicos e aos serviços civis em geral, em atenção
ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e em busca de seu melhor interesse, deverá ser protegida pelo instituto da curatela.
Saliente-se que a medida afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, sem alcançar o direito ao próprio corpo, à
sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, conforme as necessidades e possibilidades da curatelada (art. 85, “caput” e
§1º, da Lei 13.146/15). Outrossim, claro está que a interditanda está sendo auxiliada pela requerente, pessoa de seu vínculo familiar (filha), sem impugnação de demais
parentes, não havendo razões para alterar tal quadro. 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para decretar a INTERDIÇÃO de Neyde Moura Sales,
CPF: 308.916.528-76, RG: 2.868.510-6, nascida em São Vicente/SP, filha de Euclydes Pereira Mendes e Lydia Pereira Mendes, portador de Mal Alzheimer (CID 10),
residente e domiciliada na Ministro Gastão Mesquita, 418, Apartamento 91, Perdizes - CEP 05012-010, São Paulo-SP, afetando todos os atos da vida civil relacionados
aos direitos de natureza patrimonial e negocial, em virtude de ser portadora de Demência na doença de Alzheimer de início tardio, F00.1 pela CID 10, nomeando-
lhe Curadora na pessoa de sua filha, Marisa Moura Sales, CPF: 040.680.938-06, OAB: 59463/SP, RG: 5.651.357-4. Em obediência ao disposto no §3º do artigo 755
do Código de Processo Civil, serve o dispositivo da presente sentença como edital, a ser publicada por três (3) vezes no Diário da Justiça Eletrônico, com intervalos
de dez (10) dias, uma vez na imprensa local, na rede mundial de computadores (no sítio deste E. Tribunal de Justiça) e na plataforma do E. Conselho Nacional de
Justiça. A publicação na imprensa local deverá ser providenciada pela Curadora, no prazo máximo de quinze (15) dias, comprovando nos autos, sob pena de destituição
e responsabilização pessoal. A publicação na rede mundial de computadores ocorre com a mera confirmação da movimentação desta sentença, publicada no portal
e-SAJ do E. Tribunal de Justiça. Finalmente, a publicação na plataforma de editais do E. Conselho Nacional de Justiça fica dispensada enquanto não for criada e
estiver em efetivo funcionamento. Serve ainda esta sentença como mandado para registro da interdição no Cartório de Registro Civil competente, para que o Oficial
da Unidade de Registro Civil das Pessoas Naturais competente proceda ao seu cumprimento, sendo que o assento de nascimento/casamento da interditada foi lavrado
sob a Matrícula n º 115287 01 55 1949 2 00044 201 0007229-44, do Registro de Casamentos - do 2º Subdistrito do Cartório de Registro Civil e Pessoas Naturais
da Comarca de Sorocaba/SP. Esta sentença, assinada digitalmente, servirá também como termo de compromisso e certidão de curatela, válida por tempo indeterminado,
independentemente de assinatura da curadora (art. 759, I, do Código de Processo Civil), para todos os fins legais. Deverá a Curadora imprimi-la diretamente no portal
e-SAJ do E. Tribunal de Justiça, sem necessidade de comparecimento a Cartório. Ante a ausência de patrimônio vultoso de titularidade do interditado, bem como a
presumida idoneidade da curadora, dispensa-se a prestação de caução para o exercício da curatela (artigos 1.745 e 1.774, ambos do Código Civil). A Curadora deverá
prestar, anualmente, contas de sua administração, apresentando o balanço do respectivo ano (art. 84, §4º, da Lei 13.146/15). Sem  condenação  nos  ônus  de
sucumbência  por  se  tratar  de  processo Necessário .P.R.I.Ciência ao Ministério Público. São Paulo, 20 de maio de 2018. de Mal Alzheimer (CID 10), residente
e domiciliada na Ministro Gastão Mesquita, 418, Apartamento 91, Perdizes - CEP 05012-010, São Paulo-SP, afetando todos os atos da vida civil relacionados aos
direitos de natureza patrimonial e negocial, em virtude de ser portadora de Demência na doença de Alzheimer de início tardio, F00.1 pela CID 10, nomeando-lhe
Curadora na pessoa de sua filha, Marisa Moura Sales, CPF: 040.680.938-06, OAB: 59463/SP, RG: 5.651.357-4. Em obediência ao disposto no §3º do artigo 755 do
Código de Processo Civil, serve o dispositivo da presente sentença como edital, a ser publicada por três (3) vezes no Diário da Justiça Eletrônico, com intervalos
de dez (10) dias, uma vez na imprensa local, na rede mundial de computadores (no sítio deste E. Tribunal de Justiça) e na plataforma do E. Conselho Nacional de
Justiça. A publicação na imprensa local deverá ser providenciada pela Curadora, no prazo máximo de quinze (15) dias, comprovando nos autos, sob pena de destituição
e responsabilização pessoal. A publicação na rede mundial de computadores ocorre com a mera confirmação da movimentação desta sentença, publicada no portal
e-SAJ do E. Tribunal de Justiça. Finalmente, a publicação na plataforma de editais do E. Conselho Nacional de Justiça fica dispensada enquanto não for criada e
estiver em efetivo funcionamento. Serve ainda esta sentença como mandado para registro da interdição no Cartório de Registro Civil competente, para que o Oficial
da Unidade de Registro Civil das Pessoas Naturais competente proceda ao seu cumprimento, sendo que o assento de nascimento/casamento da interditada foi lavrado
sob a Matrícula n º 115287 01 55 1949 2 00044 201 0007229-44, do Registro de Casamentos - do 2º Subdistrito do Cartório de Registro Civil e Pessoas Naturais
da Comarca de Sorocaba/SP. Esta sentença, assinada digitalmente, servirá também como termo de compromisso e certidão de curatela, válida por tempo indeterminado,
independentemente de assinatura da curadora (art. 759, I, do Código de Processo Civil), para todos os fins legais. Deverá a Curadora imprimi-la diretamente no portal
e-SAJ do E. Tribunal de Justiça, sem necessidade de comparecimento a Cartório. Ante a ausência de patrimônio vultoso de titularidade do interditado, bem como a
presumida idoneidade da curadora, dispensa-se a prestação de caução para o exercício da curatela (artigos 1.745 e 1.774, ambos do Código Civil). A Curadora deverá
prestar, anualmente, contas de sua administração, apresentando o balanço do respectivo ano (art. 84, §4º, da Lei 13.146/15). Sem  condenação  nos  ônus  de
sucumbência  por  se  tratar  de  processo Necessário .P.R.I.Ciência ao Ministério Público. São Paulo, 20 de maio de 2018.
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:04/07/18 - A partir das: 12:30
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES,
SAO PAULO, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a RUA ARACI, 162,
COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA, SP,  telefone 1139310744, faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

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

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

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

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

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

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

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

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:1D3D8- CONTRATO: 110864085353-3-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA-
AGENCIA: 1086-3 ITAQUERA

ROSA SATIKO FUJITA, BRASILEIRO(A), COMERCIARIA  CPF 05917161860, CI
16.799.945-SSP-SP, SOLTEIRO(A),  e cônjuge, se casado(a) estiver

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 14, 1º ANDAR, BLOCO 4, CONJUNTO
RESIDENCIAL CIBRACON, SITUADO A AVENIDA CAMPANELLA, Nº 2.092, ANTIGO
Nº 2.078, VILA REGINA, DISTRITO DE ITAQUERA, SAO PAULO, SP. CONTENDO A
AREA PRIVATIVA DE 56,24M2, UMA AREA DE USO COMUM DE 48,92M2, UMA
AREA COMUM NA GARAGEM DE 10,12M2, COM DIREITO A UMA VAGA PARA
ESTACIONAMENTO DE UM CARRO DE PASSEIO, NO SUBSOLO E NO ANDAR
TERREO, EM LUGAR INDETERMINADO, SUJEITO A ATUAÇÃO DE MANOBRISTAS,
TOTALIZANDO A AREA CONSTRUIDA DE 115,28M2, CORRESPONDENDO-LHE A
FRAÇÃO IDEAL DE 0,625% EQUIVALENTE A 36,95367M2 DE PARTICIPAÇÃO NO
TERRENO. COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 392.419,27
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 215.000,00

ITUPEVA, 13/06/18
ARY ANDRÉ NETO

13 - 16/06 - 04/07/18

Irmãs Baldan Agropecuária S.A.
CNPJ 28.571.279/0001-82 - NIRE 35300508181
Extrato Ata da Assembleia Geral Ordinária

30/04/2018, às 11:00 h, na sede social, em Matão/SP. Convocação e Presença: Dispensado convoca-
ções.  Totalidade do Capital Social.  Mesa: Presidente: Vilmer Baldan; Secretária: Maria Cristina Baldan 
Cavichia. Deliberações: Aprovaram: (a) as contas prestadas pelo administrador da Companhia relativas 

Encerramento: Nada mais. Jucesp nº 
257.206/18-8 em sessão de 04/06/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Milão Agropecuária S.A.
CNPJ 29.739.511/0001-01 - NIRE 35300513894

Extrato Ata da Assembleia Geral Ordinária
30/04/2018, às 10:00 h, na sede social, em Matão/SP. Convocação e Presença: Dispensado convoca-
ções. Totalidade do Capital Social. Mesa: Presidente: Vilmer Baldan; Secretária: Maria Cristina Baldan 
Cavichia. Deliberações: Aprovaram: (a) aprovar as contas prestadas pelo administrador da Companhia 

Encerramento: Nada mais.  
Jucesp nº 264.908/18-1 em sessão de 04/06/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

V.B. Participações S.A.
CNPJ 22.575.279/0001-74 - NIRE 35300478355

Extrato Ata da Assembleia Geral Ordinária
30/04/2018, às 09:00 h, na sede social, em Matão/SP. Convocação e Presença: Dispensada convoca-
ções. Totalidade do Capital Social.  Mesa: Presidente: Vilmer Baldan; Secretária: Maria Cristina Baldan 
Cavichia. Deliberações: Aprovaram (a) as contas prestadas pelo administrador da Companhia relativas 

Encerramento: Nada mais. Jucesp nº 
264.822/18-3 em sessão de 04/06/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL - PEDRO VITOR BARBAROTO RIBEIRO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

DANILO TEODORIO ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CHAVEIRO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (13/09/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE DAVI DE JESUS ALVES E DE LIDIA TEODORIO ALVES. TAMIRES APARECIDA DE OLIVEIRA
MONTEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE TELEMARKETING, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/11/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE WILIANS DE SOUZA MONTEIRO E DE LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO.

DANILLO RICHARD DE PAULA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PORTEIRO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (13/04/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ALMIR DIONIZIO DE PAULA E DE VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS DE PAULA.
MICHELE CAROLINE DA SILVA FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO FISIOTERAPEUTA,
NASCIDA EM ARUJÁ, SP NO DIA (28/12/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE CARLOS ROBERTO FERREIRA E DE MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA.

JOSÉ RICARDO PIRES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO EM
REMANSO, BA NO DIA (18/12/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ CARLOS E DE FRANCISCA PIRES DA SILVA. GESSY LUCIANA SOUSA ARAUJO
DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDA EM BARRA DO CORDA,
MA NO DIA (22/01/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ANTONIO LUCIANO DA SILVA E DE EDNA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA.

ROMULO DE SOUZA FERREIRA DIAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUTONOMO,
NASCIDO EM ARUJÁ, SP NO DIA (12/05/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO ITAQUAQUECETUBA,
SP, FILHO DE ANDERSON FERREIRA DIAS E DE VANESSA DE SOUZA FERREIRA DIAS. ERICA
RODRIGUES PIETRI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE COBRANÇA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/10/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE EVANDRO PIETRI E DE MARIA VERA LUCIA RODRIGUES DE SANTANA.

EDSON DA SILVA TORRES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE NO DIA (03/10/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO RAMOS TORRES E DE MARIA ELIZETE DA SILVA TORRES. IRANI
SILVA DE CARVALHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA
EM RIO PARDO DE MINAS, MG NO DIA (10/10/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA  NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALCINO SOARES DE CARVALHO E DE ISABEL SABINA DA SILVA.

REGINALDO JOAQUIM VITOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO LEMISTA, NASCIDO EM
FEIRA NOVA, PE NO DIA (08/11/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE SEVERINO JOAQUIM VITOR E DE ANATALIA ANALIA VITOR. ANGELA MARIA DA
SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM JUNDIÁ, AL NO DIA (26/06/
1966), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL JUVINO
DA SILVA E DE CREUZA MARIA DA SILVA.

ANTONIO DERIVALDO ALVES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SUPERVISOR DE
LOGISTICA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/07/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO DERIVALDO DA SILVA E DE MARIA VALDETE ALVES
DE JESUS SILVA. LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SUZANO, SP NO DIA (21/12/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ PINHEIRO VIEIRA E DE LUCIA RODRIGUES
PINHEIRO VIEIRA.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000138-51.2017.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRANGOMAX COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 00.876.074/0001-96, MARCELO KISHIMOTO FUJIYOSHI,
CPF 454.875.372- 91 e LIRIS REGINA YUKIE TESHIMA FUJIYOSHI, CPF 179.542.328-59, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco do Brasil S/A, visando a cobrança
de R$ 182.639,09 (em 31/12/2016), devidamente corrigida, decorrente de Contrato de Crédito Bancário de nº
497.102.473 emitido em 04/11/2015, inadimplido. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido,
expede-se o EDITAL, para que em 03 dias úteis, a fluir após o prazo supra, paguem o débito atualizado,
acrescido das cominações legais, caso em que a verba honorária será reduzida pela metade e, querendo,
ofereçam embargos no prazo de 15 dias úteis, facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo o
crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários,
requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção e juros, sob pena de penhora
e avaliação de bens, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos
do 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 16 de maio de 2018. 12 e 13/06

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. PROC. Nº 0013111-54.2005.8.26.0009 (009.05.013111-5). A Dra.
Márcia de Souza Donini Dias Leite, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional IX - Vila Prudente/
SP, na forma da lei, etc... FAZ SABER ao NEWTON BARBOZA DA COSTA FILHO, CPF 585.729.708-78,
que o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SERRA NEGRA lhe ajuizou e aos herdeiros do Espólio de Alaíde Rodrigues
Barboza da Costa Ferreira: Eliana Maria Barboza da Costa Macagnani e Hamilton Rodrigues Barboza da
Costa (citados), Ação de Cobrança, objetivando a sua procedência e a condenação ao pagamento de R$
13.542,00, referente às cotas condominiais, fundo de reserva, prov. 13º salário/férias e cerca elétrica/refletores,
vencidos em 06-07-05 a 06-10-05, já inclusa a multa de 2% no valor de R$ 21,68, (art. 1336, § 1º do C.Civil),
alusivos à unidade 126, localizada no Condomínio Autor, que serão acrescidos de juros de 1% ao mês e
correção monetária a partir do vencimento de cada débito, cotas condominiais vincendas (art. 290 do CPC e
Súmula 13 do TJSP), com os acréscimos legais acima descritos, sem prejuízo da incidência da multa supra,
das custas processuais e dos honorários advocatícios. Estando o corréu em lugar ignorado e incerto, foi
deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
que fluir após os 20 dias supra, apresente resposta, sob pena de revelia, gerando a presunção de veracidade
dos fatos alegados pelo autor, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital por extrato
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 12 e 13/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027748-87.2012.8.26.0001 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) JR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ 09.181.457/0001-14 e MARCOS VASCONCELOS DOS
SANTOS, CPF 283.962.028-69, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte
de HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, alegando em síntese: Cobrança da quantia de R$ 94.920,35 (junho/
2012), referente às Cédulas de Crédito Bancário avençadas entre as parte sob nº 10270583068 e 10270579273,
inadimplidas pelos executados. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, paguem o débito reclamado, atualizado ou, em
15 dias, embarguem a execução, podendo, ainda, reconhecerem o débito com o depósito de 30% do valor e
requererem o parcelamento em 06 vezes, prazos estes a fluirão após os 20 dias supra, sob pena penhora, bem
como 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de abril de 2018.

12 e 13/06

Brasilcote Indústria de Papéis S.A. - NIRE 35.300.374.649 - CNPJ 62.292.347/0001-02
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária 

Ficam convocados os Acionistas a reunirem-se em AGO no dia 25/06/2018, em 1ª convocação às 15 horas, na sede social, 
na Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, nº 2.274, 2º andar, Diadema/SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
(i) exame e aprovação do relatório anual da Diretoria, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras 
relativas a 31/12/2015 e 31/12/2016; (ii) destinação do lucro, se apurado; e (iii) reeleição dos membros da diretoria. 
Informamos que os documentos pertinentes à referida Assembleia Geral Ordinária, encontram-se disponíveis para 
apreciação na sede da Companhia, no endereço acima informado. Atenciosamente, Sonia Lúcia Kienitz - Diretora.

Northwest International II Investimentos Imobiliários em Saúde S.A.

Isec Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

Edital de Convocação
Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 16ª e 17ª Séries da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. 
(Sucessora por Incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A. a partir de 01/09/2017) e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários (“Agente Fiduciário”). Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 16ª e 17ª Séries da 1ª 
Emissão da Isec Securitizadora S.A. (sucessora por incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A., nova denominação da SCCI - 
Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.) (“CRI” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da cláusula 12.1 do “Termo de 
Securitização de Créditos Imobiliários Certificados de Recebíveis Imobiliários da 16ª e 17ª Séries da 1ª Emissão da Securitizadora” (“Termo 
de Securitização”), a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 04/07/2018, às 14 horas 
no endereço da Rua Tabapuã, 1123 - 21º andar, Itaim Bibi - São Paulo - SP para deliberarem acerca das medidas a serem adotadas, incluindo, 
mas não se limitando ao vencimento antecipado da Cédula de Crédito Bancário Imobiliária (“CCBI”), conforme sua cláusula 8.1 “(vi)”, em razão 
dos seguintes descumprimentos: (i) da obrigação, pela Nex Group participações S.A. (“Devedora”), disposta na cláusula 4.2 da CCBI, qual 
seja, manter a Reserva Mínima do Fundo de Liquidez, em montante correspondente a R$1.270.379,81 (um milhão, duzentos e setenta mil, 
trezentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos) até o pagamento integral das Obrigações Garantidas; (ii) da obrigação pecuniária do 
pagamento de juros e amortização devidas em 05/06/2018. Os Titulares dos CRI poderão se fazer representar por procuração emitida por 
instrumento público ou particular, acompanhado de cópia do documento de identidade do outorgado. Os Titulares dos CRI que se fizerem 
representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na Assembleia Geral 
de Titulares dos CRI, nas instalações da Securitizadora com, pelo menos, 24 horas de antecedência da referida assembleia, e via e-mail para 
a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários na qualidade de Agente Fiduciário - assembleias@pentagonotrustee.com.br; 
ou no momento da referida assembleia. São Paulo, 12/06/2018. Isec Securitizadora S.A.

Engineering do Brasil S.A.

1ª Vara Cível da Capital / SP. 1º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 0170517-49.2011.8.26.0100.
O Dra. Paula Regina Schempf Cattan, Juiza de Direito da 1ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a Marcelo Xavier de
Melo Lapidações - ME (CNPJ. 06.254.167/0001-65) e Marcelo Xavier Melo (CPF. 303.212.428-07), que Banco
Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 56.571,07 (julho de 2011), representada
por Duas Cédulas de Crédito Bancário - CCB - Empréstimo de Capital de Giro e Cheque Flex Pessoa Jurídica. Estando
os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito
atualizado ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de
bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. SP, 10/05/2018.                          12 e 13 / 06 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1006747-23.2017.8.26.0011. Classe: Assunto: Monitória - Contratos Bancários. Reque-
rente: BANCO DO BRASIL S/A. Requerido: Rqs Negócios Imobiliários Ltda - Me e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1006747-23.2017.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado
de São Paulo, Dr(a). Luciana Bassi de Melo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESTELA APARECIDA RODRIGUES MENDES
DE ASSIS, CPF 035.900.398-25, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de BANCO DO BRASIL S/A, alegando em
síntese: Ação monitória, referente a Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex nº 270.007.193, devido ao inadimplemento
de pagamentos referentes ao contrato. Valor da causa: R$ 117.349,93. 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 13 de março de 2018.                                                                         12 e 13 / 06 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1054028-36.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PPF MIAMI ALPHA COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ 21.667.673/0001-70, que
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Fca Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.,
para cobrança da quantia histórica de RS313.921,02 (em 01/08/2016) referente a três cheques sem fundos (nº
900037, 900036, 900038, Caixa Econômica Federal, ag. 2136, c/c 03000138-4). 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, em 03 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, hipótese
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 (quinze) 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. 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.                                                                                                                 12 e 13 / 06 / 2018

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022026-84.2014.8.26.0001/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da Silveira, na forma da Lei, FAZ SABER
a(o) MARCIO DE OLIVEIRA ANDRADE ME, CNPJ 11.488.789/0001-98 e Márcio de Oliveira Andrade (CPF. 281.674.588-06), 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$ 72.450,25 (abril de 2017). Estando os executados em local incerto/ou não
sabido foi determinado a 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 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.                                            12 e 13 / 06 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011480-41.2017.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a Carla Carbone (CPF. 035.309.628-80) e Cibele Carbone (CPF. 119.094.548-77), que Villa Castelo Empreendimentos Imobiliários
Ltda lhes ajuizou ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela, objetivando a concessão da tutela antecipada
da obrigação de fazer, para que as requeridas compareçam para a lavratura da escritura definitiva de compra e venda do Lote de
Terreno denominado H-9-0, do loteamento Porta do Sol, situado nos Bairros de Sabaúna ou Sabiaúna, Moreiras e Dona Catarina,
no Município e Estado de São Paulo, sob a matrícula n° 6.992, do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de São Roque/SP,
atualmente objeto da matrícula n° 7.500 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mairinque/SP devendo arcar com todas
as custas referentes à escritura e apresentar os documentos necessários, fixando prazo para cumprimento da obrigação, sob pena
de incidência de multa diária pelo descumprimento da obrigação, bem como fixar valor da multa diária para o caso de descumprimento
da ordem, para ao final, seja julgada totalmente procedente a presente ação, confirmando a tutela específica de obrigação de fazer
pleiteada, requerendo, alternativamente, que a r. sentença sirva como instrumento hábil para a outorga da escritura. Concedida
a tutela antecipada e estando as requeridas em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos
20 dias supra, ofereçam contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada
a ação, as requeridas serão consideradas 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 24 de maio de 2018.
12 e 13 / 06 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027062-02.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Carlos Santoro Filho, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DROGARIA BRANCA LTDA - ME., CNPJ 60.631.454/0001-92, Florisvaldo Lima
Domingues (CPF. 066.182.928-67) e Anderson dos Reis Silva (CPF. 326.955.568-70), que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Itaú Unibanco S/A., objetivando a cobrança de R$ 475.179,62 (maio/
2017), representada pela Cédula de Crédito Bancário- Confissão de Dívida- Girocomp Recebíveis de Cartão- Pré-
Parcelas Iguais/Flex nº 76227898-4, Operação 30989. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido,
expede-se o EDITAL, para que em 03 dias úteis, a fluir após o prazo supra, paguem o débito atualizado, acrescido
das cominações legais, caso em que a verba honorária será reduzida pela metade e, querendo, ofereçam embargos
no prazo de 15 dias úteis, facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e
comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo
em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção e juros, sob pena de penhora e avaliação de bens, ficando advertidos
que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do art. 257, IV do CPC. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                   12 e 13 / 06 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1045364-79.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Soares Fialdini, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Maria de Lourdes da Oliveira (CPF. 228.560.588-92), que Movida Locação de Veículos S/
A lhe ajuizou ação de Indenização por Danos Materiais, de Procedimento Comum, objetivando que a presente ação
seja julgada totalmente procedente, para condenar a requerida ao pagamento dos danos materiais, que totalizam
R$ 4.241,34, sendo R$ 3.541,34 relativos às avarias decorrentes da colisão dos veículos Hyundaí, modelo HB20S,
placa PXY 6237, de propriedade da requerente, que foi surpreendida por colisão traseira causada pelo veículo marca
VW, modelo Voyage, placa EMN 6058, de propriedade da requerida e, R$ 700,00 aos honorários contratuais, o qual
deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios desde a data do acidente, bem como a condenação
ao pagamento de custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais a serem arbitrados.
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 presumiremse como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação,
a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e
publicado. NADA MAIS.                                                                                                               12 e 13 / 06 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0054103- 94.2013.8.26.0100 (USUC 1022) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, MM. Juiz(a) 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) João de Lima Paiva Filho, Maria Luiza Perrupato de Lima
Paiva, Maria de Lourdes Monteiro, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Rafael Aceiro, ajuizou ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Saturnino Pereira, nº 739
Vila Zefira Distrito de Guaianases - São Paulo SP, com área de 234,10m², contribuinte nº 115.210.0030-0,
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. 13 e 14/06

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003488-06.2013.8.26.0002. 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) FRANCISCO ANIZIO DA SILVA, CPF 107.642.628-07, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, objetivando
a quantia de R$ 32.660,67 (janeiro de 2013), representada pelos Contratos de Mútuo n°s 0206-10720-62 e 0206-
10888-72. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, 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 e a sua INTIMAÇÃO do arresto efetuado sobre suas contas bancárias das
quantias de R$ 829,61, R$ 247,40 e R$ 72,14, bloqueadas judicialmente, respectivamente, em 30/01/2018, 31/01/
2018 e 01/02/2018. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito, com a conversão do arresto em penhora. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                    13 e 14 / 06 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0037742- 
07.2010.8.26.0100 (USUC 894) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o)(s) Herdeiros de Ana Cesária de Abreu e João José Mariano, a saber: Faustino Mariano de Abreu, Pascoalina Eder 
Mariano, Ignácio Mariano de Abreu, Benedita Mariano de Abreu, Maria Mariano de Abreu, Antônio Augusto de Abreu, Antônio 
Mariano de Abreu, Ivone Mariano Ferreira; Herdeiros de Manuel Matias Novo, a saber: Geni Pantoja Matias, Rosa de Jesus 
Simões ou Maria Rosa de Jesus, Silvério da Rocha de Jesus, Maria de Fátima Brites, José Roberto Brites, Jorge Fernando 
Carvalhais, Fátima Aparecida Mariano Carvalhais; Herdeiros de Enrico Guilherme Sartori ou Guilherme Sartori, Maria Gomes 
Sartori, Antônio Del Busso e Mario Sartori, a saber: Benedita Gomes de Farias, Paschoal Sartori, Carmela Grassiano Sartori, 
Rosa Sartori Del Busso, Guilherme Del Busso, Ivam Aparecido Del Busso, Augusta Sartori Bonno ou Zulmira Sartori Bonno ou 
Augusta Zulmira Sartori Bono ou Augusta Sartori, Egidio (ou Egydio) Bonno (ou Bono), Carlo (ou Carlos) Antônio Sartori ou 
Carlos Sartori, Rosa Vitorazzo Sartori, Wilma Bertolli Sartori, Sueli Aparecida Sartori Estafoge, João Aparecido Estafoge, 
Gilberto Sartori, Marilde Sartori, Mário Luiz Bertolli Sartori, Cleide Flores Vitorel Sartori, Edson Aparecido Sartori, Valdir Luiz 
Sartori, Carlo Henrique Sartori, Joana Sartori Atti, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Luiz Carlos Daliberto, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando 
a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Sartório, nº 6 - Cangaíba - São Paulo - SP, com área de 294,50 m², 
contribuinte nº 110.001.0003-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                                                          [12,13] 

17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 17º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 0210578-25.2006.8.26.0100.
A Dra. Adriana Brandini do Amparo, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Raymundo Esquivel
Filho - ME (CNPJ. 01.899.849/0001-01) e Raymundo Esquivel Filho (CPF. 349.616.405-06), que Banco do Brasil S/A lhes ajuizou
ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 19.038,54 (setembro de 2006). Estando os executados em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de 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,23/11/2016.                                                                                                                            13 / 06 / 2018
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Harmonia Corretora de Seguros S.A.
CNPJ: 048.394.340/0001-70

Demonstrações Financeiras do Exercício Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Valores Expressos em Reais)

Ativo Nota 2017 2016
Ativo Circulante 8.313.694,35 6.207.240,96
Caixa/Bancos 1 707.791,32 552.085,27
Aplicações Financeiras 3 6.347.721,25 4.485.042,06
Contas a Receber 623.083,96 416.571,93
Adiantamentos 72.226,98 98.132,08
Impostos a Recuperar 420.406,39 154.852,69
Despesas Antecipadas 4 142.464,45 500.556,93
Ativo Não Circulante 26.527.795,47 26.498.615,68
Investimentos em Outras Empresas 5 1.054.255,07 332.756,00
Contas a Receber c/Empresas Ligadas 933.597,81 608.527,06
Provisão IRPJ e CSLL Diferido s/Agio 22.211.593,08 23.199.212,98
Imobilizado 6 640.634,64 608.815,13
Móveis e Utensílios 375.347,44 307.829,15
Computadores e Perifericos 656.008,35 563.958,47
Equipamentos de Comunicação 138.608,55 138.608,55
Depreciação (529.329,70) (401.581,04)
Intangíveis 7 1.687.714,87 1.749.304,51
Licenças e Software 485.848,90 170.365,90
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros 1.773.630,36 1.773.630,36
Amortização (571.764,39) (194.691,75)
Total do Ativo 34.841.489,82 32.705.856,64

Balanço Patrimonial
Passivo Nota 2017 2016
Passivo Circulante 5.337.356,02 5.763.260,31
Fornecedores 2 94.748,11 541.680,22
Produtores Nacionais 329.230,03 406.750,96
Produtores Internacionais 204.983,64 58.504,22
Obrigações Trabalhistas 952.503,29 988.559,40
Encargos Sociais 237.173,61 249.788,09
Obrigações Tributarias 334.381,23 306.445,06
Imposto de Renda e
Contribuição Social - 15.872,09

Contas a Pagar 134.355,67 62.522,38
Receitas Antecipadas 57.386,26 143.624,95
Dividendos Propostos a Pagar 2.912.995,14 2.912.995,14
Contas a Pagar com
Empresas Ligadas 79.599,04 76.517,80

Patrimônio Líquido 29.504.133,80 26.942.596,33
Capital Social Integralizado 8 25.022.632,52 25.022.632,52
Reserva Legal 245.320,90 117.244,03
Reserva de Lucros 4.236.180,38 1.802.719,78

Total do Passivo e
Patrimônio Líquido 34.841.489,82 32.705.856,64

Demonstração do Resultado
2017 2016

Receita Bruta de Serviços 25.335.617,98 26.342.137,78
Cofins (1.894.190,57) (1.744.942,44)
PIS (410.928,33) (366.999,57)
ISS - Imposto sobre Serviços Prestados (768.862,33) (851.023,69)
Receita Liquida de Serviços 22.261.636,75 23.379.172,08
Custo dos Serviços Prestados (13.215.711,50) (13.810.439,14)
Lucro Bruto 9.045.925,25 9.568.732,94
Despesas e Receitas Operacionais (5.971.841,65) (6.553.926,15)
Despesas Comerciais (1.973.395,99) (1.332.281,38)
Despesas Administrativas (3.766.846,64) (4.432.987,57)
Outros Impostos e Taxas (244.827,22) (331.303,59)
Alugueis e Condomínios (317.272,44) (353.392,90)
Despesas com Manutenção (429.115,02) (293.107,05)
Outras Receitas e (Despesas)
Operacionais Líquidas 759.615,66 189.146,34

Resultado Operacional antes
do Resultado Financeiro 3.074.083,60 3.014.806,79

Resultado Financeiro 475.073,77 450.378,11
Receitas Financeiras 546.153,60 537.952,02
Despesas Financeiras (71.079,83) (87.573,91)
Lucro ou (Prejuízo) antes do IR e CS 3.549.157,37 3.465.184,90
Provisão para CS Corrente (261.428,84) (308.345,45)
Provisão para IR Corrente (726.191,06) (811.958,77)
Lucro ou (Prejuízo) do Período 2.561.537,47 2.344.880,68

Fluxo de Caixa (Método Indireto)
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Resultado Líquido 2.561.537,47 2.344.880,68
Equivalência Patrimonial (721.500,07) (130.406,60)
Imposto de renda e contribuição
social diferidos líquidos 987.619,90 (23.199.212,98)

Aumento - Depreciação e amortização 540.784,50 347.595,58
Sub total 3.368.441,80 (20.637.143,32)
(Aumento) Diminuição de ativos:
Aplicações Financeiras (1.862.679,19) (1.218.687,29)
Contas a Receber (206.512,03) (199.467,37)
Adiantamentos 25.905,10 (43.659,25)
Impostos a Recuperar (265.553,70) (69.583,62)
Despesas Antecipadas 358.092,48 (408.736,72)
Sub total (1.950.747,34) (1.940.134,25)
Aumento (Diminuição) nas contas
do passivo circulante

Fornecedores (446.932,11) 286.074,74
Produtores Nacionais (77.520,93) 360.359,77
Produtores Internacionais 146.479,42 (62.024,58)
Obrigações Trabalhistas (36.056,11) 49.196,29
Encargos Sociais (12.614,48) 21.766,86
Obrigações Tributarias 27.936,17 81.088,29
Imposto de Renda e Contribuição Social (15.872,09) 15.872,09
Contas a Pagar 71.833,29 (26.470,81)
Receitas Antecipadas (86.238,69) 106.109,03
Contas a Pagar com Empresas Ligadas 3.081,24 76.517,80
Sub total (425.904,29) 908.489,48
Caixa líquido proveniente das
atividades operacionais 991.790,17 (21.668.788,09)

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Compras de imobilizado (572.604,01) (621.543,71)
Compra de Intangiveis 61.589,64 (1.621.929,94)
Alienação de Imobilizado - 12.234,50
Aumento de Capital em Controladas 1,00 (2,00)
Contas a Receber com Empresas Ligadas (325.070,75) (598.527,06)
Caixa líquido usado nas atividades
de investimento (836.084,12) (2.829.768,21)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de Capital por Incorporação Reversa - 24.255.865,38
Caixa líquido usado nas atividades
de financiamento - 24.255.865,38

Aumento (redução) de caixa e
equivalentes de caixa 155.706,05 (242.690,92)

Demonstração do aumento (redução)
de caixa e equivalentes de caixa

No início do exercício 552.085,27 794.776,19
No fim do exercício 707.791,32 552.085,27
Caixa líquido gerado pelas (aplicadas
nas) atividades operacionais 155.706,05 (242.690,92)

Demonstração da Mutação do Patrimônio
Capital Reserva Reservas Lucros ou Patrimônio
Social Legal de Lucros (Prejuízos) Líquido

Saldo em 31/12/2016 25.022.632,52 117.244,03 1.802.719,78 - 26.942.596,33
Subscrição de Ações - - - - -
Resultado do Exercício - - - 2.561.537,47 2.561.537,47
Destinações: Reserva Legal - 128.076,87 - (128.076,87) -
Reserva de Lucros 2.433.460,60 (2.433.460,60) -
Lucros Distribuidos - - - - -
Saldo em 31/12/2017 25.022.632,52 117.244,03 4.236.180,38 - 29.504.133,80

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Exercício Findos em 31/12/2017 e 2016 - (Valores Expressos em Reais)
1. Contexto Operacional: A Companhia de atua no mercado de corretora
de seguros a mais de 35 anos, é uma Sociedade Anonima de capital fecha-
do que tem como objeto principal atividade de corretores e agentes de se-
guros, de planos de previdência complementar e de saúde com sua sede
na Avenida Eng. Luiz Carlos Berrini, 105 - 10º andar - Cidade Monções -
São Paulo-SP. É uma empresa da Howden Broking Group que é parte da
Hyperion Insurance Group da Inglaterra. 2. Sumário das Principais Práti-
cas Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas em obe-
diência aos preceitos da Legislação Comercial, aos preceitos da Leis das
Sociedades Anônimas e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Acei-
tos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras
são as seguintes: a) Determinação do resultado: O resultado é apurado
em obediência ao regime de competência de exercícios, que é considera-
do os rendimentos, encargos e variações monetárias, índices e taxas ofici-
ais sobre ativos e passivos. b) Ativos circulantes e Ativos não circulan-
tes: Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo estão de-
monstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pe-
los valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pa-
gas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo. c) Ativo perma-
nente: Os investimentos permanentes e relevantes em companhias liga-
das são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. O ativo imobi-
lizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são
calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 6 e 7. O ati-
vo diferido é demonstrado ao custo e as amortizações são efetuadas entre
cinco e dez anos, a partir da data em que os benefícios começam a ser
gerados. d) Passivo circulante: Demonstrados por valores conhecidos ou

calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos
e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço. 3.
Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros, ativos e passi-
vos da companhia, em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, estão todos
registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado
diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras. 4. Cobertura
de Seguros: Face à natureza de suas atividades, à descentralização das
suas instalações, a Companhia adota política de contratar cobertura de
seguros com base no conceito securitário de “perda máxima provável” , o
que corresponde ao valor máximo passível de destruição em um mesmo
evento. Dentro desse conceito, em 31 de dezembro de 2017, os ativos da
Companhia apresentavam-se segurados contra sinistros (incêndio, raio,
explosão, atos dolosos e impactos de veículos em R$ 2.000.000,00 e Res-
ponsabilidade Civil no valor de R$ 10.000.000,00. 5. Investimentos: As
participações em sociedades controladas são avaliadas pelo método de
equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras da Controladora.
As práticas contábeis adotadas pelas sociedades controladas são unifor-
mes com as adotadas pela Companhia.

Pluris Re Corretora Benefit Administradora
- Empresa: de Resseguros Ltda.  de Benefícios Ltda.
- Capital Social 149.000,00 365.000,00
- Nº de cotas; 149.999 365.000
- Participação no capital em cotas 149.999 365.000
- Patrimônio Líquido: (169.877,96) 1.054.255,07
- Lucro Líquido(ou Prejuizo Líquido): (75.376,22) 721.467,79

6.  Imobilizado: O imobilizado é demonstrado pelo custo histórico deduzido das respectivas depreciações e perdas por desvalorização, se aplicável. A
depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado, conforme demonstrado abaixo.
Ativo Imobilizado Taxa a.a. 31/12/2016 Adições Baixas Depreciação 31/12/2017
Móveis e Utensílios 10% 248.456,24 106.496,03 (17.425,91) (33.350,98) 304.175,38
Computadores e Perifericos 20% 274.337,72 97.961,96 (5.912,08) (93.361,10) 273.026,50
Equipamento de Comunicação 20% 86.021,17 - - (22.588,41) 63.432,76
Total do Ativo Imobilizado 608.815,13 204.457,99 (23.337,99) (149.300,49) 640.634,64
7. Intangível: Os gastos com as aquisições de licenças de programas de computador (“software”) são capitalizados e amortizados conforme taxas
descritas abaixo e os gastos associados à respectiva manutenção são reconhecidos como despesas, quando incorridos. As benefeitorias em imóveis
de terceiros pagos pela Companhia, quando da assinatura do contrato de alguel, são capitalizados e posteriormente amortizados linearmente pelo
prazo do respectivo contrato de locação, pois não são recuperáveis ao final do prazo de locação.
Ativo Intangivel Taxa Média Anual 31/12/2016 Adições Baixas Amortização 31/12/2017
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros 20% 1.647.332,92 - - (314.664,78) 1.332.668,14
Software e Programas de Computador 21% 101.971,59 315.483,00 - (62.407,86) 355.046,73
Total do Ativo Intangivel 1.749.304,51 315.483,00 - (377.072,64) 1.687.714,87
8. Capital: O capital social está representado por 766.767 ações sem valor nominal e ordinárias no valor de R$ 25.022.632,52.

Hilton de Lima - Contabilista - CRC: 1SP132853/0-4Priscila Maria Lima Conduta Elias - Diretora - CPF nº 259.777.218-70 Ivan Alves da Silva - Diretor - CPF nº 987.975.148-53
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RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da
Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ
SABER a todos que o presente edital virem e interessar possa que, por
VALDECIR SANTIAGO, foi lhe apresentada, para registro, a escritura
de 17 de Maio de 2018, do 26º Tabelião de Notas e de Protesto de
Letras e Títulos da Capital-SP (livro 3821/fls. 321/323), pela qual
MARIA ALICE BATISTA POLETTO, brasileira, comerciante, portadora
da cédula de identidade, RG nº 5.684.669-SSP/SP, CPF nº 157.657.328-
10, e seu esposo GERSON POLETTO, brasileiro, empresário, portador
da cédula de identidade, RG nº 5.201.251-SSP/SP, CPF nº 690.524.258-
68, casados sob o regime da comunhão universal de bens, casamento
realizado em 06/12/1974, registrado junto ao Oficial de Registro Civil
das Pessoas Naturais do 18º subdistrito - Ipiranga, desta Capital, Livro
B-00199, fls. 172, residentes e domiciliados na Av. dos Imarés nº 317
– apto 103, na Cidade de São Paulo - Capital, INSTITUIRAM EM BEM
DE FAMÍLIA de acordo com os artigos 1.711 e seguintes do Código
Civil Brasileiro, bem como de conformidade com a Lei 6.015/73, o
imóvel consistente em UM APARTAMENTO nº 103, localizado no 10º
andar do EDIFICIO YHE WONDER MOEMA, situado na Av. dos Imarés
nº 317, no 24º Subdistrito – Indianópolis, 14ª Circunscrição Imobiliária
desta Capital, com a área privativa de 55,050m², área de garagem (02
vagas) de 47,300m², área comum de 26,737m², área total de 129,087m²,
correspondendo no terreno uma fração ideal de 2,1957%, cabendo-lhe
o direito de duas vagas para automóveis de passeio em locais de uso
indeterminado, independentemente de tamanho ou localização de
garagem coletiva que se localiza nos 3º, 2º ou 1º subsolos, estando a
manobra sujeita a utilização de manobrista, registrado sob o n° 03 na
matrícula n° 172.799, em data de 31 de Março de 2015, neste Registro.
Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que
deverá dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
publicação deste, na imprensa local, reclamar contra a aludida instituição,
por escrito, perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí
n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo, 07 de Junho de 2018.

12, 13 e 14/06/18

Intimação - Prazo 30 dias - Cumprimento de sentença (0027101-98.2017.8.26.0007). O
Dr. Jurandir de Abreu Júnior, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível - Foro Regional VII
- Itaquera. Faz Saber a Comercial Remarplastic Ltda-ME, CNPJ 72.948.995/0001- 28,
na pessoa de seu representante legal, que a Ação de Procedimento Comum, requerida
por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., foi julgada procedente,
condenando a ré ao pagamento de R$ 18.210,41 (fev/2018), corrigidos monetariamente,
bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a ré em lugar
ignorado, expediu se o presente, para que, em 15 dias, após fluir após os 30 dias supra,
efetue o pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual
de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do Código de Processo
Civil). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para
que o executado, independente de penhora ou nova intimação, ofereça sua impugnação,
nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil). Será o presente edital, afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, 11 de maio de 2018.          B 12 e 13/06

Citação e Intimação Prazo 30 dias Proc. 1015640-49.2016.8.26.0007. O Drº Jurandir de
Abreu Júnior, M.M Juiz de Direito da 4ª Vara Cível Foro Regional VII - Itaquera. Faz saber
a Edicarlos França Almeida, CPF 127.221.818-00, que Miguel Paes Ferreira, ajuizou
uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 2.875,45 (21/02/2017),
referente aos débitos dos aluguéis encargos da locação. Estando o executado em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias pague o débito atualizado
ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que
começam a fluir após 30 dias supra, sob pena não o fazendo, ser convertido em penhora
a constrição feita via Renajud, sobre o automóvel Mercedes Bens/LS 1924A, ano 1982,
placa BXG7712 e automóvel VW Passat, ano 1976, placa BPN 3172-SP, presumindo-se
aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV,
do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo 20 de abril de 2018.

B 12 e 13/06

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FEDERAIS NOS ESTADO DE SÃO PAULO 
ASFESP 

 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
A Associação dos Servidores Federais no Estado de São Paulo � ASFESP, no uso de 
suas atribuições e nos termos do Artigo 25 do Capitulo Sexto do seu Estatuto Social 
CONVOCA, todos os Sócios e Conselheiros, para participar da Assembleia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 20 de junho de 2018 as 19:00 horas, em sua Sede 
Social, no Largo do Paissandu, 72 20º andar conjunto 2004, na cidade de São Paulo/SP 
para deliberar a seguinte ordem do dia:  
 
a) Leitura, discussão e aprovação da ata da última Assembleia;  
b) Eleição dos Membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva;  
c) Assuntos Gerais  
 
Nos termos do Estatuto à Assembleia será instalada no local, dia e hora aprazado, com 
presença dos Sócios e Conselheiros em pleno gozo de seus direitos associativos, não 
se registrando o �quórum�, sua instalação se dará 30 minutos após, segunda 
convocação com qualquer número de sócios e conselheiros contribuintes presentes. * A 
ASFESP esclarece que o associado que desejar participar da eleição a que se refere à 
linha b acima, poderá fazê-lo, integrando chapa completa, que deverá ser protocolada 
na sede da ASFESP, até as 12:00 horas do dia 17 de junho de 2018.  
 

São Paulo, 13 de junho de 2018. 
 

Maria Lucia Soares Vieira 
Presidente da Diretoria Executiva 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000703-77.2018.8.26.0008 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcia
Cardoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PISO FLOOR COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA, CNPJ
05.168.003/0001-52, LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS, RG 21.868.663-8, CPF 170.151.058-88 e GILVAN
DO NASCIMENTO, RG 10.350.609, CPF 176.574.661-20, que lhes foi proposta uma ação de Cumprimento
de Sentença por parte de Banco do Brasil S.A, Encontrando-se os executados 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$
376.007,83, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de abril de 2018.   13 e 14/06

Citação - Prazo 20 dias Processo 1101203-91.2014.8.26.0100. O Dr. Swarai Cervone de
Oliveira, Juiz de Direito da 36ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Rogerio
Kitahara de Sousa, CPF 390.551.488-57, que JD9 Serviços de Limpeza Ltda - EPP,
ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 5.751,88 (dez/2015),
acrescidos de juros e correção monetária, referente ao não pagamento dos cheques nºs
AA-000021 e AA-000022, ambos do Banco Itaú Unibanco S.A., conta nº 06440-2, agência
6767, no valor de R$ 1.549,00 cada um, bem como ao pagamento de 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, pague o valor supra devidamente
corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC),
que o tornará isento das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito
o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos, sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, 17.05.2018.          B 12 e 13/06

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 0103244-27.2009.8.26.0002 (002.09.103244-7). O
Dr. Daniel Torres dos Reis, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo
Amaro, na forma da Lei. Faz Saber a Ponzeto & Siqueira Editoração e Marketing Ltda Me,
CNPJ 08.735.697/0001-50, na pessoa de seu representante legal, que Margraf Editora
e Indústria Gráfica Ltda, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança
de R$ 16.479,85 (31.12.2018), referente ao débito das Notas Fiscais-Faturas nºs 171176
e 174501. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que
em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros
e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do
débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba
honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra,
para oferecer embargos, facultando a executada nesse prazo, reconhecendo o crédito do
exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários,
requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso
IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art.
344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado.    B 13 e 14/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004394-02.2018.8.26.0008
Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0004394-02.2018.8.26.0008). O
Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível - Foro Regional VIII
- Tatuapé/SP. Faz Saber a Samir Amaro, CPF 299.537.688-54, que nos autos da Ação
Monitória, requerida por Jota & Ene Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda EPP, foi
convertido o mandado de citação em execução, para cobrança de R$ 13.638,83 (maio/
2018), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários e demais cominações.
Estando o réu em lugar ignorado, expediu- se o presente, para que em 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, pague o valor acima ou apresente bens a penhora, sob pena não o
fazendo, ser acrescido de multa no percentual de 10%, do montante da condenação (Art.
523, § 1º e 3º do NCPC), quando será penhorado bens para garantia da execução. Decorrido
o prazo sem o pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação,
nos próprios autos (art. 525 do NCPC), contados do decurso do prazo do edital, presumindo-
se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de junho de 2018.  B 13 e 14/06

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1104031-94.2013.8.26.0100 (USUC 1601). O(A) Doutor(a) Rodrigo
Ramos, MM. Juiz(a) 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) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Nadia Mourad, ajuizou ação
de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente
em uma vaga de garagem coletiva garagem indeterminada, localizada no andar térreo do
Edifício Grécia, situado na Avenida Paes de Barros, nº 1006, apartamento 43 Subdistrito
Alto da Mooca - São Paulo - SP, cabendo a cada box ou espaço indeterminado a área total
de 26,25 m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,3008935% do terreno e demais áreas
de uso comum do Edifício, contribuintes nºs 032.049.0334-6, 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, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o
feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.    B 13 e 14/06

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1060617-75.2015.8.26.0100. O Dr. Fernando Antonio
Tasso, Juiz de Direito da 15ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber
a Agilly Motos Express Ltda Me, CNPJ 19.450.245/0001-49, na pessoa de seu representante
legal e a Francisco Gilson Soares Nobre, CPF 431.945.288-74, que Banco Bradesco S/
A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 34.650,37 (03/
09/2015), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 8.281.515. Estando
os executados em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a
fluir após os 20 dias supra, paguem o “quantum” reclamado, acrescido de juros e correção
monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito
atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária
fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para
oferecerem embargos, facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo o crédito
do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e
honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de
revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado. São
Paulo, 16.04.2018.          B 13 e 14/06

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL AVENIDA RAIMUNDO
PEREIRA DE MAGALHAES, Nº 1652, APARTAMENTO Nº 54, TIPO B, 5º ANDAR,
BLOCO 13, EDIFICIO ESMERALDA, CONDOMINIO ESPECIAL, PROJETO
BANDEIRANTES, 31º SUBDISTRITO - PIRITUBA, SAO PAULO/SP. CABENDO-LHE
O DIREITO DE UTILIZAÇÃO DE UMA VAGA INDETERMINADA NA GARAGEM ´G´
PARA A GUARDA DE UM CARRO DE PASSEIO DO TIPO PEQUENO.   CEP 05145000
1º leilão 04/07/2018 partir 12:30 horas
2º leilão 25/07/2018 partir 12:30 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO  SP
Mutuarios:
MARINEIDE FERREIRA DA SILVA, CPF 09211946840,
 e cônjuge, se casado(a) estiver.

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

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

11 - 12 - 13/06/2018

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842, AP
08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, designado pelo
Sistema Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66
e regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70  e CFG 10/
77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os
imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e
acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação.  As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11)97334-6595 –
11-2687-1327. E-mail: sp@credmobile.com.br.

PRAÇA: SAO PAULO/SP, DATA: 04/07/2018; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-SAO
PAULO/SP

Contrato: 1.1816.4123030-1 - SED: 30654/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): MANUEL CARVALHO DUARTE, PORTUGUES, CASADO SOB O
REGIME DA COMUNHAO PARCIAL DE BENS, NA VIGENCIA DA LEI 6.515/77,
MECANICO, CPF: 38804336749, RG: C.I.W-360.344-P-SE/DPMAF/SP e seu cônjuge
DENISE FUSCO DUARTE, BRASILEIRA, DO LAR, CPF: 04477071833, RG: 14591162-
SP. Imóvel sito à: RUA PHILIPPE DE VITRY, Nº  68, AP 04 NO ANDAR TERREO OU
1º PAVIMENTO DO BLOCO D, CONJUNTO DENOMINADO CONDOMINIO DRACENA,
32º SUBDISTRITO CAPELA DO SOCORRO - SAO PAULO/SP. Descrição: Com a área
privativa de 55,00m2, a área comum de 61,63m2, inclusive a área correspondente a
1 vaga indeterminada no estacionamento descoberto, perfazendo a área total de
116,63m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,0106 no terreno do condomínio.
Lance Mínimo Previsto: R$ 706.462,09.

São Paulo, 13/06/2018.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial

13 - 23/06 - 04/07/2018

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1008049-58.2015.8.26.0011. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exeqüente: Banco Bradesco S/A. Executado: Fogao do Sinha Restaurante Ltda Epp e outros. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008049-58.2015.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro
Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Francisco Carlos Inouye Shintate, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LAIS MATIAS
DOS SANTOS, RG 497363288, CPF 376.753.258-18, Rua Piropo, 101, Perova, CEP 07428-155, Aruja SP, LARISSA APARECIDA
MATIAS DOS SANTOS, CPF 376.753.248-46, Rua Piropo, 101, Jardim Fazenda Rincão, CEP 07400-000, Aruja - SP e FOGAO DO
SINHA RESTAURANTE LTDA EPP, CNPJ 13.751.353/0001-75, Rua dos Pinheiros, 1022, Pinheiros, CEP 05422-001, São Paulo
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese que
o exequente firmou com a empresa executada, em 18/01/2012, o contrato de �Empréstimo Cheque Flex PJ�, tornando-se
inadimplente a partir de 16/12/2014. 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, nos termos da r. Decisão de fls 30/31, conforme segue: �Vistos. 1) Cite-se, para
no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida,2) Fixo, em 10% sobre o valor do débito atualizado os honorários de
advogado a serem pagos pelo executado. No caso de integral, pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida
pela metade (art. 652-A, do CPC). 3) Não efetuado o pagamento, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora e avaliação
de bens, preferindo os indicados pelo exeqüente. Lavrado o respectivo auto, na mesma oportunidade o executado será intimado
de tais atos. 4) Recaindo a penhora sobre bens móveis deverá ser feita a imediata remoção, nomeando-se o exequente depositário.
Com expressa anuência do exeqüente ou nos casos de difícil remoção, os bens poderão ser depositados em poder do executado
(art. 666, § 1º do CPC). 5) O executado, independentemente de penhora, poderá opor-se à execução por meio de embargos
oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada ao autos do mandado de citação. No caso de embargos
manifestamente protelatórios será imposta em favor do exeqüente multa não superior a 20% (vinte por cento) do valor da execução.
6) Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Ficam deferidos os benefícios
previstos no art. 172, §§ 1º e 2º, do CPC. Int.� e da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da r. Decisão de fls 64/
65. Estando os executados em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital para que nos prazos de 3 dias e de 15
dias, a fluir dos 20 dias supra, pague a dívida e apresente embargos. Não sendo contestada a ação, o(s) réu(s) será(ão)
considerado(s) revel(is), 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 maio de 2018. 12 e 13 / 06 / 2018

São José Desenvolvimento Imobiliário 35 S.A. 
NIRE: 35.300.392.710 - CNPJ/MF: 10.174.770/0001-04

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. acionistas da São José Desenvolvimento Imobiliário 35 S.A. (“Companhia”), para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 26 de junho de 2018, às 10h00, na sede social da Companhia, 
localizada na Avenida Queiroz Filho, nº 1.560, Torre Canário, 2º andar, Vila Hamburguesa, São Paulo/SP, CEP 05.319-000, a fi m de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aumento de capital social; (ii) instalação e eleição de membros do Conselho Fiscal; e 
(iii) a alteração e a consolidação do Estatuto Social da Companhia. São Paulo, 11 de junho de 2018. Mauro Cunha Silvestri - Diretor

Processo 0161581-98.2012.8.26.0100 (583.00.2012.161581) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito
Bancário - UNIVERSAL BEAUTY C I E LTDA - EDITAL DE CITAÇÃOProcesso Físico nº:0161581-98.2012.8.26.0100.
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário. Requerente: Banco Fibra S/A.
Requerido: Queila Ferraz Monteiro e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 dias. PROCESSO Nº 0161581-
98.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) SMZ COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS S/
S LTDA, CNPJ 08.721.057/0001-91, SIMON ZAIDMAN, CPF 187.805.048-68, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Fibra S/A, visando a recuperação de crédito, mediante pagamento
espontâneo dos devedores ou da localização de bens passíveis de penhora, cuja validação/arrematação seja
suficiente para satisfação do crédito exequendo, decorrente do inadimplemento da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁ-
RIO Nº CG 0751911. Dado o valor à causa, a importância de R$ 146.597,41. Tendo em vista que os coexecutados
se encontram em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação e intimação por edital para em 03 (três) dias, a fluir
dos 20 (vinte) dias supra, efetuarem o pagamento da dívida atualizada e acrescida de juros moratórios e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento). Não sendo apresentada qualquer manifestação nos prazos acima
indicados, 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 junho de 2018.                13 e 14 / 06 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1007102-65.2014.8.26.0002. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Espécies
de Contratos. Exeqüente: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO-PADRONIZADO. Executado:LILIAN FERNANDES DO NASCIMENTO ME e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1007102-65.2014.8.26.0002. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr. Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a Lilian Fernandes do Nascimento (CPF. 158.024.518-
82), Lilian Fernandes do Nascimento ME (CNPJ. 04.876.680/0001-62) e Wilson Brasil do Nascimento (CPF. 170.888.388-69), que
Fundo de Recuperação de Ativos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados lhes ajuizou ação de Execução,
objetivando a quantia de R$ 704.141,12 (dezembro de 2017), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo para
Capital de Giro (Giropré - Parcelas Iguais/Flex) n° 62332035-5. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para
que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade,
ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia
bloqueada judicialmente de R$ 978,59. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 04 de junho de 2018.                                                                                               13 e 14 / 06 / 2018

ADVOGADO FABIAN ASIN RODRIGUEZ PROCURADOR DE HUMBERTO ANGIULI FILHO. ESTADO DE SÃO PAULO.
COMARCA DE SÃO PAULO. RUA AFONSO CELSO, 234 � VILA MARIANA � CEP. 04119-001. EDITAL DE PUBLICAÇÃO
DE AUSÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE BENS. REQUERENTE(S): HUMBERTO ANGIULI FILHO. PROCESSO N. 1007229-
71.2017.8.26.0010. AÇÃO: DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA. FÓRUM REGIONAL DO IPIRANGA � 1ª VARA DA
FAMÍLIA E SUCESSÕES � COMARCA DE SÃO PAULO. O ADVOGADO FABIAN ASIN RODRIGUEZ, ADVOGADO
CONSTITUÍDO DA PARTE REQUERENTE HUMBERO ANGIULI FILHO, NOS AUTOS DO PROCESSO N. 1007229-
71.2017.8.26.0010, COM TRAMITA PERANTE A 1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL DO
IPIRANGA � COMARCA DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI: FAZ SABER a todos os que saibam onde se encontra,
conheçam, tenham contato, possam informar sobre o paradeiro, que perante a 1ª Vara da Família e Sucessões do
Fórum Regional do Ipiranga, na Comarca de São Paulo, processam os autos de n. 1007229-71.2017.8.26.0010,
cujo requerente é Humberto Angiuli Filho, que será DECRETADA A AUSÊNCIA de TRIFONE ANGIULI, Italiano,
viúvo, agricultor, nascido aos 23/11/1871, filho de FRANCESCO ANGIULI e de ANTONIA NICASSIO, POIS ATÉ ESTE
PRESENTE ESTÁ em lugar incerto e não sabido, tendo sido nomeado curador de seus bens o NETO HUMBERTO
ANGIULIU FILHO, brasileiro, viúvo, aposentado, CPF n. 592.947.608.04, nascido no dia 28/08/1945, filho de
Humberto Angiuli e de Nair Angiuli, residente na Rua Elba, n. 218, no bairro do Moinho Velho, São Paulo, Capital,
CEP. 04286-000, sendo ainda que não foram arrecadados bens até o presente. E para que chegue ao conhecimento
de todos, extraiu-se o presente Edital.                                                                                    13 e 14 / 06 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022445-36.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Anderson Suzuki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LIVRARIA
LEITURA COMERCIO DE LIVROS LTDA ME, CNPJ 12.070.479/0001-11, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
por parte de Madras Editora Ltda., objetivando que a ação seja julgada totalmente procedente para: A) condenar a requerida a
pagar a quantia de R$ 11.972,54, referente ao débito dos livros vendidos e consignados, devidamente corrigida, a partir da data
do vencimento dos respectivos títulos, acrescido de juros legais, custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% sobre
o valor do débito; B) obrigar a requerida a devolver os 78 livros entregues pela requerente em caráter de consignação e que
permanecem retidos indevidamente, sob pena de ser constituída em mora, autorizando, desde logo, a requerente, a considerar
os bens vendidos a requerida, sendo a mesma obrigada a pagar os valores estampados nas notas fiscais de consignação; C) no
que tange aos 78 livros referidos, como pedido alternativo, caso os livros não sejam localizados e/ou constados nas dependências
físicas e contabilidade da requerida, a ser verificado mediante perícia contábil, requer que a mesma seja condenada a pagar os
valores dos bens que lhe foram entregues, conforme preços estampados nas respectivas notas fiscais de consignação, que deverão
ser atualizados desde a data das respectivas notas, sem prejuízo de juros de mora de 1% ao mês e demais cominações legais.
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 15 de maio de 2018.
13 e 14 / 06 / 2018

SITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 11.325.716/0001-85 - NIRE 35.300.388.178

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Ficam os senhores acionistas da SITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) 
convocados, nos termos do Estatuto Social da Companhia, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária (“Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária”), a realizar-se no dia 21 de junho 2018, às 
09:30h, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.601, 5º andar, para 
analisar e deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: Em sede de Assembleia Geral 
Ordinária: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
da Companhia referentes ao exercício social da findo em 31 de dezembro de 2017, documentos que foram 
devidamente publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “O Dia” em edições de 18 de 
maio de 2018, às fls. 23 e 7, respectivamente;  b) Deliberar sobre proposta da administração da Companhia 
para a destinação do resultado econômico da Companhia auferido no exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2017; e c) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. Em sede de Assembleia Geral 
Extraordinária: d) Aprovar a renúncia, pela Companhia, ao exercício do Direito de Primeira Recusa no tocante 
à transferência das ações de emissão da Companhia de titularidade dos acionistas Roberto Carlos Nahas e 
Jorge Carlos Nahas para a CDM Administração de Bens Ltda.; e) Aprovar a transferência da sede social da 
Companhia para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.587 a 2.613, 5º andar, conjunto 51, Jardim América, CEP 
01452-000, na mesma Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; f) Informar os acionistas da Companhia 
acerca do orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2018, previamente aprovado pelo Conselho 
de Administração; g) Atualizar os acionistas da Companhia quanto à ação judicial promovida pela LMG Soares 
Participações Ltda.; h) Aprovar a instrução de voto a ser proferido pela Companhia na deliberação de sua 
companhia investida a Shopping Center Itapecerica da Serra S.A. (“ITA”) com relação ao aumento de capital 
social da ITA no valor de R$ 16.052.314,00 (dezesseis milhões, cinquenta e dois mil, trezentos e quatorze reais), 
mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais serão integralmente 
subscritas pela Companhia, e integralizadas por meio da capitalização de saldo de Adiantamento para Futuro 
Aumento de Capital – AFAC registrado na contabilidade da ITA; e i) Aprovar a instrução de voto a ser proferido 
pela Companhia com relação à antecipação do pagamento de parte do saldo devedor da dívida da ITA perante 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, até o montante de R$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de reais). Instruções Gerais: (i) O Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações 
Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, bem como os 
documentos referentes aos demais itens da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a que 
se refere o presente Edital de Convocação, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 
Adicionalmente, tendo em vista que a publicação dos documentos a que se refere o item “a” do presente Edital de 
Convocação foi realizada até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária, fica dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/1976; 
e (ii) Aos acionistas que se fizerem representar por meio de procurador, solicita-se o envio dos documentos 
comprobatórios de representação, a saber: (a) o instrumento de mandato, devidamente assinado, com firma 
reconhecida; e (b) uma cópia autenticada do documento de identidade ou da carteira da Ordem dos Advogados 
do Brasil do representante indicado; e (iii) cópia do contato/estatuto social vigente, com evidência de registro 
perante a Junta Comercial competente, acompanhado do documento de eleição do representante legal que 
comparecerá à assembleia geral (quando se tratar de pessoa jurídica) com evidência de registro perante a 
Junta Comercial competente, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária visando a comprovação da legitimidade da representação exercida. São Paulo, 08 de 
junho de 2018. João Antonio Zogbi Filho - Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0009722- 
35.2012.8.26.0100 - 209/12.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). ANA PAULA MENDES CARNEIRO, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Usina São Cristovão de Tintas S/A, 
Vicente Matello e Cristina Restina, Antonio Julio Pereira, Milton Paes Amorim e Mara Lucia Sales Amorim, Andre Luiz Toneli e 
Maria Aparecida Toneli, Fernando Menezes da Silva e Mary Vieira Alves, Eliana Dias de Oliveira, Luiza Ricciardi Lopes, Mauro 
Normando Lopes e Margarida Andrich Lopes, Neide Lopes Ciarlariello e Domingos Antonio Ciarlariello, Maria Alice Lopes 
Marque e Reinaldo Marques, +Juarez Francisco Neto e Mary Alves Neto, Terezinha Pinheiro de Oliveira e Carlos de Oliveira, 
Vania Pinheiro de Oliveira, +Antonio Vieira Carlos e Maria Aparecida Barbosa Carlos, Amilcar Guedes Monteiro de Sequeira e 
Elza Carvalho Sequeira, Manoel Granja Neto e Josefa Carreão Granja, Espolio de Felipe Lopes, Ivanira Rolim de Santana, 
Liliane Fernandes Lobasso, Banco ABN Amro Real /A, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Nair Rossi Albanese, Ricardo Albanese ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando 
a titularidade de domínio do imóvel localizado na RUA SIQUEIRA CARDOSO, 297, 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.                             [13,14] 


