
Edital de Leilões Eletrônicos - Artigos 881 e seguintes da Lei
13.105/2015 (CPC/2015)

03ª Vara e Ofício Cível do Foro Regional de Jabaquara da Comarca de
Capital/SP.

Edital de Leilões Eletrônicos de Bem Imóvel) e para Intimação do(s)
executado(s) Dario Yassuhiro Tagima; Sonia Yoshikawa Tagima; de Caixa Econômica Federal - C E
F, na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s) legal(ais); do Condomínio Edifício Millenium, na(s)
pessoa(s) de seu(s) representante(s) legal(ais); da Prefeitura do Município de São Paulo/SP; além
de eventuais ocupantes desconhecidos, expedido nos autos da Ação Ordinária, em fase de Cumprimento
de Sentença promovida por Condomínio Edifício Millenium , processo nº 0114109-77.2007.8.26.0003. A
Dra. Carolina Bertholazzi, MM Juíza de Direito da 03ª Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara da
Comarca de Capital/SP, na forma da lei e etc., faz saber que o sistema gestor de leilões eletrônicos judiciais
www.casareisleiloesonline.com.br levará a hastas públicas os Bens ao final descritos. O 1º. (Primeiro)
Leilão terá início dia 4 (quatro) de Setembro de 2018, 14:30:00 horas e término dia 6 (seis) de Setembro
de 2018, 14:30:00 horas, oportunidade em que o Bem Imóvel será entregue a quem mais der acima do
valor da avaliação atualizada. O 2º (Segundo) Leilão, caso não haja licitantes em primeira apregoação,
terá início dia 6 (seis) de Setembro de 2018, 14:31:00 horas e término dia 28 (vinte e oito) de Setembro
de 2018, 14:30:00 horas, ocasião em que o Bem Imóvel será entregue a quem mais der, rejeitados lances
inferiores ao equivalente a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação atualizada do respectivo lote,
afastado com isto o preço vil (art. 885 e parágrafo único do art. 891 do CPC/2015). O Bem Imóvel será
ofertado para arrematação em lote único (art. 893 do CPC/2015), no estado de conservação em que se
encontra, em caráter “ad corpus”. O Pagamento do Preço da Arrematação será realizado à vista ou
parcelado em até 30 (trinta) vezes, com pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) vista, cf. art. 892 do CPC/
2015, por meio de depósito judicial e sob pena de desfazimento da arrematação. A Comissão Devida à Casa
Reis Leilões Online será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação e correrá por conta do
arrematante, cf. parágrafo único do art. 884 do CPC/2015, e será paga no ato da arrematação, sob pena de
desfazimento, por meio de depósito endereçado ao Banco Santander S/A (nº 033), agência nº 2146, Conta
Corrente nº 13.001828-6, titularidade de Eduardo dos Reis, CNPJ/MF sob nº 28.001.320/0001-85. Bem
Ofertado : 01 (um) Apartamento nº 181, localizado no 18º andar/cobertura do Edifício Millenium, situado
nesta Capital/SP à Rua Carneiro da Cunha, nº 846, na Saúde – 21º Subdistrito, com a área privativa de
137,000m², área comum de garagem de 39.140m²,  área  comum  de  60,312m², perfazendo a área total de
236,752m², correspondendo-lhe a fração ideal de 2,3030% do terreno, cabendo-lhe o direito ao uso de 02
(duas) vagas indeterminadas na garagem coletiva do edifício com o auxílio de manobrista.. Matrícula nº
178.288 do 14ª CRI . Inscrição Municipal / INCRA nº: 047.238.0146-4. A Matrícula do Imóvel indica que
em 08  de setembro de 2009 o imóvel foi havido por Dario Yassuhiko Tagima e Sônia Tiyoko Yoshikawa Tagima,
enquanto casados pelos regime da comunhão parcial de bens (R. 02); alienação fiduciária em favor da Caixa
Econômica Federal - CEF (R. 03); e a penhora executada (Av. 04 e 05).. Os executados permanecem no
exercício da posse direta do bem. . Conforme pesquisa realizada em 09 de Julho de 2018, sobre o imóvel
pesam débitos de IPTU no valor de R$ 40.129,66 relativos ao exercício de 2010 até 2013 e 2016 a 2017, além
de R$ 5.032,34 referentes ao exercício do ano 2018. . Trata-se de Cumprimento de Sentença Ação de Cobrança
de Despesas Condominiais e respectivos encargos da unidade nº 181 do condomínio autor. Em 17 de setembro
de 2008 a r. sentença de fls. 116/118 julgou procedente a ação para condenar os réus a pagarem ao autor “as
cotas descritas na exordial, com exceção da parcela vencida em 09 de abril de 2007, “bem como as vincendas
(art. 290 do CPC) com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento, mais multa
de 2%”. Mantida pelo V. Acórdão de fls. 141/149, este objeto de Recursos Especial (fls. 152/156) e Extraordinário
(fls. 162/169), não admitidos pelas rr. decisões de fls. 181 e 182, tendo a zelosa serventia certificado o devido
decurso de prazo às fls.  186   dos mesmos.  O condomínio informou que o crédito executado perfazia R$
173.344,23 em 31 de março de 2016.. Avaliação Original: R$ 910.000,00 em mai/2013. Avaliação Atualizada:
R$ 1.122.845,97 em jun/2018. Crédito Executado. O condomínio informou que o crédito executado perfazia
R$ 173.344,23 em 31 de março de 2016.. Recursos e Informações Finais. Dos autos não se verifica recurso
pendente de julgamento. Diante de pedido da Caixa Econômica Federal de fls. 983/989, a r. decisão proferida
em 18 de janeiro de 2018 decidiu “O crédito do condomínio, de natureza especial, é resultante de despesas
realizadas com o intento de conservar o próprio bem hipotecado. Por se tratar de obrigação propter rem, o
crédito oriundo de despesas condominiais prefere ao crédito hipotecário no produto de eventual arrematação
(...) Sendo assim, indefiro o pedido de desconstituição da penhora formulado à fls. 983/989, mantida a penhora
que recaiu sobre  o imóvel objeto da matrícula nº 178.288. Observo que somente eventual valor excedente
proveniente de arrematação do imóvel deverá ser revertido em favor do credor hipotecário”. Foi objeto de
Embargos de Declaração da instituição financeira, rejeitados pela r. decisão proferida em 25 de junho de
2018, esta disponibilizado no DJe em 04 de julho de 2018 e contra a qual não se verifica recurso até o momento.
Correrão por conta do arrematante todas as providências e despesas necessárias para a transmissão da
propriedade dos imóveis, inclusive o pagamento de ITBI Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, laudêmio,
aforamento, tarifas, emolumentos, registros e averbações cartorárias, extração de certidões e demais
documentos; bem como as despesas necessárias para a desocupação dos imóveis e a efetiva imissão na
posse, sendo que eventuais demais ônus e pendências, taxas e/ou impostos  porventura  incidentes sobre os
bens correrão por conta do arrematante. Pelo presente edital ficam intimados das designações e dos termos
supra, na hipótese de não localizados para intimações pessoais, Dario Yassuhiro Tagima; Sonia Yoshikawa
Tagima; de Caixa Econômica Federal - C E F, na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s) legal(ais); do
Condomínio Edifício Millenium, na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s) legal(ais); da Prefeitura do
Município de São Paulo/SP; e eventuais atuais ocupantes desconhecidos. E para que produza seus efeitos
de direito, será  o presente edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 24 d agosto de 2018. Eu,
Escrevente, digitei. Eu,  , Escrivã(o) Diretor(a), subscrevi. Carolina Bertholazzi, Juíza de Direito

Edital de Leilões Eletrônicos - Artigos 881 e seguintes da Lei
13.105/2015 (CPC/2015)

16ª Vara e Ofício Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo.
Edital de Leilões Eletrônicos de Bem(ns) Imóvel(eis) e para Intimação
do(s) executado(s) Roseli Borges dos Santos, de Condominio

Edificio Natale , na(s) pessoa(s) de seu(s) representantes(s) legal(ais), Prefeitura do Município de
São Paulo/SP, além de eventuais ocupantes desconhecidos, expedido nos autos da Cumprimento de
Sentença em Ação de Cobrança de Condomínios promovida por Condominio Edificio Natale , processo
nº 0051946-12.2017.8.26.0100. O(a) Dr(a). Felipe Poyares Miranda, MM Juiz(a) de Direito da 16ª Vara
Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, na forma da lei e etc., faz saber que o sistema gestor
de leilões eletrônicos judiciais www.casareisleiloesonline.com.br levará a hastas públicas os Bens ao final
descritos. O 1º. (Primeiro) Leilão terá início dia 4 (quatro) de Setembro de 2018, 11:30:00 horas e término
dia 6 (seis) de Setembro de 2018, 11:30:00 horas, oportunidade em que o Bem Imóvel será entregue a
quem mais der acima do valor da avaliação atualizada. O 2º (Segundo) Leilão, caso não haja licitantes
em primeira apregoação, terá início dia 6 (seis) de Setembro de 2018, 11:31:00 horas e término dia 27
(vinte e sete) de Setembro de 2018, 11:30:00 horas, ocasião em que o Bem Imóvel será entregue a quem
mais der, rejeitados lances inferiores ao equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação
atualizada do respectivo lote, afastado com isto o preço vil (art. 885 e parágrafo único do art. 891 do CPC/
2015). O Bem Imóvel será ofertado para arrematação em lote único (art. 893 do CPC/2015), no estado de
conservação em que se encontra, em caráter “ad corpus”. O Pagamento do Preço da Arrematação será
realizado à vista ou parcelado em até 30 (trinta) vezes, com pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) vista,
cf. art. 892 do CPC/2015, por meio de depósito judicial e sob pena de desfazimento  da arrematação. A
Comissão Devida à Casa Reis Leilões Online será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação
e correrá por conta do arrematante, cf. parágrafo único do art. 884 do CPC/2015, e será paga no ato da
arrematação, sob pena de desfazimento, por meio de depósito endereçado ao Banco Santander S/A (nº 033),
agência nº 2146, Conta Corrente nº 13.001828-6, titularidade de Eduardo dos Reis, CNPJ/MF sob nº 28.001.320/
0001-85. Bem Ofertado : 01 (um) Apartamento n° 24, do tipo “D”, localizado no 2º andar do “Condomínio
Edifício Natale”, situado nesta Capital/SP na Rua São Domingos, n° 194, no 17º Subdistrito - Bela Vista,
possuindo a área útil de 74,000m²., área comum de 46,204m²., área total de 120,204m²., e uma participação
nas coisas comuns do condomínio de 10.7212 do todo e 11,2080% da fração ideal do terreno, estando a ele
vinculada 01 (uma) vaga de garagem cuja utilização não depende de manobrista, estando demarcada no solo
unicamente para efeito de disponibilidade. O terreno onde se assenta o referido edifício encerra a área de
450,00m².  Matrícula nº 123.549 do 4º CRI/SP. Inscrição Municipal / INCRA nº: 006.039.0164-6. A Matrícula
do Imóvel indica que o  imóvel foi havido por Roseli Borges dos Santos, enquanto solteira (R. 02); e a penhora
executada (Av. 03).  A executada permanece no exercício da posse do bem.. Conforme pesquisa realizada aos
04 de julho de 2018, sobre o imóvel pesam débitos de IPTU no valor de R$ 11.070,76 relativos aos anos 2003,
2004, 2010 até 2017, além de R$ 584,90 referentes ao exercício 2018. O condomínio informou que o valor
executado perfazia R$ 33.951,85 (Trinta e três mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco
centavos), para 21 de agosto de 2017 (fls. 01/04).. Avaliação Original: R$ 412.000,00 em fev/2018. Avaliação
Atualizada: R$ 415.677,63   em   jun/2018.   Crédito  Executado. O  condomínio informou que o valor
executado perfazia R$ 33.951,85 (Trinta e três mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco
centavos), para 21 de agosto de 2017 (fls. 01/04).. Recursos e Informações Finais. Dos autos não se verifica
recurso pendente de julgamento. Correrão por conta do arrematante todas as providências e despesas
necessárias para a transmissão da propriedade dos imóveis, inclusive o pagamento de ITBI Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis, laudêmio, aforamento, tarifas, emolumentos, registros e averbações cartorárias,
extração de  certidões  e  demais  documentos; bem  como  as  despesas  necessárias para a desocupação
dos imóveis e a efetiva imissão na posse, sendo que eventuais demais ônus e pendências, taxas e/ou impostos
porventura incidentes sobre os bens correrão por conta do arrematante. Pelo presente edital ficam intimados
das designações e dos termos supra, na hipótese de não localizados para intimações pessoais, Roseli
Borges dos Santos, de Condominio Edificio Natale, na(s) pessoa(s) de seu(s) representantes(s) legal(ais),
da Prefeitura do Município de São Paulo/SP e eventuais atuais ocupantes desconhecidos. E para que produza
seus efeitos de direito, será o presente edital afixado e publicado na forma  da  lei. ,     de d e
20    ,  Eu, , Escrevente, digitei. Eu, , Escrivã (o) Diretor(a), subscrevi. Felipe Poyares Miranda -
Juiz(a) de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1014040-74.2017.8.26.0001 Classe: Assunto: Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária Requerente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A Requerido: David Cruz Mamani EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1014040-74.2017.8.26.0001 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) DAVID
CRUZ MAMANI, RG V6198737, CPF 233.777.278-09, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária por parte de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
alegando em síntese ser credor do réu na importância de R$ 20.730,66, referente ao descumprimento do
contrato celebrado entre as partes em 16/08/ 2016, no valor de R$ 32.639,04, para aquisição do veículo marca
GM, modelo Corsa Hat, 2009/2010, cor preta, Placa ELL-7668. E 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, proceda ao pagamento do débito em
05 (cinco) dias, mediante pagamento da integralidade da dívida pendente, ou ofereça embargos, sob pena de
não o fazendo constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer
formalidade. 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 S&ati lde;o Paulo, aos 10 de agosto de 2018. 30 e 31/08

FALECIMENTO
Em conformidade à Lei nº 8.501/92 e item 96.3 das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, comunica-se 
a quem possa interessar, que um cadáver, até a presente data não reclamado, grupo étnico pardo, medindo 1,71m de comprimento, 
59 anos, tido como AUMZ E SILVA, com as respectivas vestes, está sob a guarda da FACULDADE SANTA MARCELINA -  
CURSO DE MEDICINA - para eventual reconhecimento. O falecimento ocorreu no Bairro do Itaim Paulista, na Capital de São Paulo, 
em 07/02/2017. Informações na Faculdade com o responsável, Sr. Thiago Ranzani da Costa, de 2ª a 6ª feiras, no telefone nº (11) 

 
Itaim Paulista - da Comarca da Capital de São Paulo. Declaração de Óbito: 26581109-1.

FALECIMENTO
Em conformidade à Lei nº 8.501/92 e item 96.3 das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, comunica-se a quem 
possa interessar, que um cadáver, até a presente data não reclamado, grupo étnico branco, medindo 1,83 m de comprimento, 44 anos,  
tido como WILSON PEREIRA DA ROCHA,com as respectivas vestes, está sob a guarda da FACULDADE SANTA MARCELINA -  
CURSO DE MEDICINA - para eventual reconhecimento. O falecimento ocorreu no Bairro da Barra Funda, na Capital de São Paulo, em 
18/03/2017. Informações na Faculdade com o responsável, Sr. Thiago Ranzani da Costa, de 2ª a 6ª feiras, no telefone nº (11) 2217-9110  

 
da Comarca da Capital de São Paulo. Declaração de Óbito: 26587708-3.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006610-98.2011.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma
da Lei, FAZ SABER a(o) HEZILDO DA GAMA SOBRAL, CPF 323.364.118-49, que HSBC Bank Brasil S/A - Banco
Múltiplo lhe ajuizou ação de Reintegração de Posse, convertida em ação de Execução, objetivando a quantia de R$
77.501,16 (maio de 2017), representada pelo Contrato de Arrendamento Mercantil n° 0000031970271558. Estando
o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça
o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra,
no silêncio, será nomeado Curador Especial e dado regular prosseguimento ao feito.Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                         29 e 30 / 08 / 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 10ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes s/nº -

7º andar - salas nº 712/718   -  719/721 - Centro - CEP 01501-900 -  Fone: 2171-

6111 - São Paulo-SP - E-mail:sp10cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo
de 20 (vinte) dias - Processo nº 0035035-85.2018.8.26.0100 - O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
ANDREA DE ABREU E BRAGA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SILMARA MARIA
NUNES PERSIANAS ME (CNPJ 01.678.365/0001-32) e SILMARA MARIA NUNES
(CPF 169.890.838-59), atualmente em lugar incerto e não sabido, que pelo pre-
sente, expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA epigrafado, movido
por ICOMON TECNOLOGIA LTDA., que ficam INTIMADAS para, no prazo de 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$1.363,26 (abril/2018), com
atualização e demais cominações, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e
de HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015); ficando CIENTE de que
pagando parcialmente, incidirão sobre o restante e prosseguirá o feito com a penho-
ra de bens e avaliação; e que não havendo pagamento, independentemente de
penhora ou nova intimação deverá apresentar a IMPUGNAÇÃO.

29 e  30/08

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1010368-86.2016.8.26.0003 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Obrigações Exeqüente: Condomínio Fatto Jardim Botânico - Condomínio Edifício Girassol
Executado: Paulo Rogerio Rodrigues e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1010368-86.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara,
Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. Faz saber a e PAULO ROGERIO
RODRIGUES (RG nº 24.796.691-5 SSP/SP e CPF/MF nº 164.674.238-95) e PAULO EDUARDO
RODRIGUES (RG nº 25.759.762-1 SSP/SP e CPF/MF nº 274.700.478-32) que FATTO JARDIM BOTANICO
- CONDOMINIO EDIFICIO GIRASSOL lhe ajuizou uma ação DE EXECUÇÃO DE TITULO
EXTRAJUDICIAL onde procedeu-se a penhora nas fls. 117/119. E estando os executados em lugar ignorado,
foi deferida a sua intimação da Penhora por edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
ofereçam impugnação, onde, no qual, havendo ausência de manifestação, prosseguirá o feito em seus ulteriores
termos da lei e cominações. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,
aos 21 de agosto de 2018. 29 e 30/08

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1001717-50.2016.8.26.0008 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Indenização por Dano Material Requerente: Izabel Maria Canineo Requerido: Fumiko Gushiken
Komesu e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001717-50.2016.8.26.0008
O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Erasmo
Samuel Tozetto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a WALMIR FERNANDES DE OLIVEIRA, RG 16.200.480,
CPF: 039.326.408-45, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Izabel Maria
Canineo, objetivando que seja o pedido julgado totalmente PROCEDENTE para condenar a ré no pagamento
da quantia de R$ 8.560,00, referente ao reparo dos danos causados pelo acidente de trânsito, corrigida
monetariamente, a partir do desembolso, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação,
além da condenação no ônus da sucumbência. 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 23
de agosto de 2018. 29 e 30/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008829-07.2015.8.26.0008. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). RUBENS
PEDREIRO LOPES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADENISE MARTINS FERREIRA, brasileira,
solteira, esteticista, RG 2.984.912/MG, CPF 401.490.726-00, que lhe foi proposta uma ação de Imissão Na
Posse por parte de Jefferson de Alvarenga Alves, alegando em síntese: As partes firmaram Contrato Particular
de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, em 25/02/2015, referente ao imóvel situado na Rua Arapoca, 416,
apto. 81, 8º andar Bairro Vila Formosa, São Paulo-SP, consta na consoante cláusula 3ª do Contrato, que a
ré se obrigará a entregar as chaves do imóvel objeto do contrato no dia 25/03/2015, fato que não ocorreu até
a presente data. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de agosto de 2018.         29 e 30/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0060910-57.2018.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre
Bucci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRANCISCO ROSIMARIO MARTINS OLIVEIRA, Brasileiro,
Casado, Garçom, RG 545137202, CPF 041.704.783-55 que, por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por Ugo Rossi Filho. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$
33.838,84, 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 17 de agosto de 2018.            29 e 30/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015993-37.2010.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIZANGELA TRIGO, RG 29.614.986-X, CPF 286.471.078-10, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Ordinário por parte de Sociedade Beneficente São Camilo, alegando em
síntese: Cobrança da quantia de R$ 2.416,94 (abril/2010), referente a atendimento médico-hospitalar com pronto
socorro e posteriormente internação, assumindo a ré toda a responsabilidade pelas despesas efetuadas decorrentes
do atendimento prestado à sua filha menor. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré 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 21 de junho de 2018.   29 e 30 / 08 / 2018.

2ª Vara Cível do Foro Regional IX - Vila Prudente/SP. 2º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº
1002031-61.2014.8.26.0009. A Dra. Márcia de Souza Donini Dias Leite, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro
Regional de Vila Prudente/SP, Faz Saber a Laurentino Lopes Filho (CPF. 274.915.408-13), que HSBC Bank Brasil
S/A - Banco Múltiplo lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 72.028,21 (fevereiro de 2014),
decorrente do Contrato de Cheque Especial n° 0341-00475-32 e Contrato de Crédito Parcelado Giro Fácil n° 0341-
07500-10. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos
20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes
a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de conversão do mandado inicial em
mandado executivo. Decorridos os prazos em destaque, e não havendo resposta, será nomeado curador especial
para o regular prosseguimento do feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente afixado e publicado.
29 e 30 / 08 / 2018.

CONVOCAÇÃO
WHO CABELEREIROS LTDA., sociedade empresária de personalidade
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 28.031.852/0001-
65, com sede na Avenida Giovanni Gronchi, 5.930, loja 14 no Morumbi
Town Shopping, Vila Andrade Capital do Estado de São Paulo, Cep:
05724-002,  por meio das sócias quotistas DANILA DA SILVA MOLINI,
brasileira, socia quotista, casada, portadora da cédula de identidade
RG sob o nº 41.683.612-4, inscrita no CPF/MF sob o nº 311.132.138-09
e MARIA JOSÉ DA SILVA MENDES VIEIRA, brasileira, cabelereira,
casada, portadora da cédula de identidade RG sob o nº 16.584.136-9,
inscrita no CPF/MF sob o nº 037.849.578-03, ambas as sócias no
mesmo endereço comercial acima, veem, CONVOCAR Vossa Senhoria
para participar da Assembleia/Reunião de Cotista a realizar-se no dia
28/09/2018,em primeira convocação as 9:30 e em segunda as 10:00,
na própria sede da sociedade empresária acima, contando com a
presença de sócios que representem mais de 50% do capital social,
com o fim específico de discutir, deliberar e votar a seguinte ordem
do dia: (i) Analisar eventual resposta da sócia quotista Sra. Fernanda
D’Alfonso Fernandes, deliberar e votar se houve o cometimento de
falta grave que justifique a justa causadescritas nas alíneas “a”, “b”,
“c” e “e” item “2” da cláusula Terceira do contrato socialda WHO
CABELEREIROS LTDA, culminando ou não com sua exclusão do
quadro societário, bem com o, a forma e valor de eventual pagamento
referente as suas quotas sociais; (ii) Assuntos Gerais. OBSERVAÇÕES:
A ausência do sócio não o desobriga de aceitar como tácita concordância
aos assuntos que forem tratados, deliberados e votados. WHO
CABELEREIROS LTDA. DANILA DASILVA MOLINI. MARIA JOSÉ DA
SILVA MENDES VIEIRA. 29, 30 e 31/08/18

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1040871-27.2015.8.26.0100 Classe: Assunto: Monitória - Cheque
Requerente: DGBT Fomento Mercantil Ltda Requerido: Lucmed Corretora de Seguros Ltda Me EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1040871-27.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Sachsida Garcia, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a LUCMED CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME (CNPJ nº. 04.030.028/0001-
22) que DGBT FOMENTO MERCANTIL LTDA lhes ajuizou uma Ação Monitória para cobrança da quantia
de R$ 6.890,34, referente ao não pagamento dos cheques. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se o
presente edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito (acrescido de 5% de honorários
advocatícios e isenção de custas) ou ofereça embargos. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada
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. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 01 de agosto de 2018. 29 e 30/08

1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003651-58.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Auto Posto Circulista Ltda (CNPJ. 62.138.938/0001-20), que Spal Indústria Brasileira de
Bebidas S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 16.335,45 (outubro de 2016), representada
pelas Notas Fiscais n°s 003.877.614-16, 003.877.615-16 e 003.877.616-16. Estando o executado em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento
restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês,
sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 26,75
e R$ 0,23. 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.    30 e 31 / 08 / 2018

Processo 1007198-88.2016.8.26.0009 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Rubens Gomes
- Weligton Macedo da Silva - Francisco de Assis Miranda da Silva - Gizelda Maria de Farias - Ediney Alves Pereira - Márcia Meireles Simão
- Luciene de Jesus Pereira - Adriano Gomes dos Santos e outros - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 45 DIAS. PROCESSO Nº
1007198-88.2016.8.26.0009. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo,
Dr. Jair de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos ocupantes incertos dos lotes 19, 20, 21, 22, 23 e 24 da Rua Inocêncio Preto,
s/n, Vila São Geraldo, que RUBENS GOMES lhes ajuizou ação de Manutenção e/ou Reintegração de Posse de um Bem Imóvel de
Invasão Coletiva c/c pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada, objetivando a concessão da tutela provisória
de urgência, para determinar a manutenção de posse no caso de turbação ou reintegração de posse em caso de esbulho em favor
do requerente, dos lotes 19, 20, 21, 22, 23 e 24, localizados na Rua Inocêncio Preto, s/n, Vila São Geraldo,São Paulo/SP, e, uma
vez deferida a manutenção e/ou reintegração de posse ao requerente, que sejam os invasores retirados dos referidos lotes, e permita
ao requerente sobrepor cercas e muros nos limites de sua área, utilizando-se, se for necessário, de força policial em qualquer dos
casos, para apoiá-lo, expedindo-se ofício ao batalhão competente, julgando totalmente procedente a ação tornando definitiva a
manutenção de posse, cominando a multa diária de R$ 5.000,00, se houver nova turbação pelos mesmos requeridos, além da
condenação ao pagamento das demais cominações legais. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da liminar de Reintegração de Posse, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 05 dias desocupem o imóvel e no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 16 de agosto de 2018.                                                                                                                          30 e 31 / 08 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024936-84.2014.8.26.0001. A MM. Juiza de Direito da
6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Roselene Marcia Rabelo (CPF. 029.411.758-06) e Renata Quicili Rabelo (CPF. 636.450.178-
87) que Sociedade Beneficente São Camilo, entidade mantenedora do Hospital São Camilo - Santana lhes ajuizou
ação de cobrança objetivando o recebimento da quantia de R$ 8.252,51 (atualizada até agosto/2014), referente
aos recibos provisórios de serviços n° 59749 e nº 59864, oriundos da prestação de atendimento médico/hospitalar
prestado a paciente Renata Quicili Rabelo no período de 29/07/2010 a 02/08/2010. 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, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de agosto de 2018.    30 e 31 / 08 / 2018

Processo 1043514-84.2017.8.26.0100 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Elubel Indústria e Comércio Ltda. -
EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1043514-84.2017.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial. - Compra
e Venda. Exeqüente: Elubel Indústria e Comércio Ltda. Executado: Oliboni Com. e Serv. Em Decoração Ltda e outro. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1043514-84.2017.8.26.0100. 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) OLIBONI COM. E SERV.
EM DECORAÇÃO LTDA, CNPJ 10.974.416/0001-64 e JOSÉ ALEXANDRE CORTES DE AZEVEDO NOVAIS, Brasileiro, Solteiro, RG
12.438.557-6, CPF 102.730.047-27. Com endereço à Avenida Silvio Picanço, 555, Bloco 02 Apto 205, CEP 24360-030, Niteroi -
RJ, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Elubel Indústria e Comércio Ltda., objetivando
a quantia de R$ 79.791,97 (abril de 2017), representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças.
Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob
pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 23 de agosto de 2018.                                                                                              30 e 31 / 08 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20(vinte) DIAS. PROCESSO Nº 1076691-78.2013.8.26.0100. A MM. Juiza de
Direito da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Priscilla Bittar Neves Netto, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Estrela Dourada Vigilância e Segurança Ltda (CNPJ. 03.111.190/0001-02), que Serviço Social
da Indústria - SESI, Departamento Regional de São Paulo lhe ajuizou ação Anulatória de Título com pedido liminar
de Cancelamento de Protesto, de Procedimento Comum, objetivando a concessão da antecipação liminar dos efeitos
da tutela, para que os protestos dos Títulos n°s 5559, no valor de R$ 9.810,06; 5514, no valor de R$ 9.185,53 e
5561, no valor de R$ 5.977,00, perante o 7° Tabelionato de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de São Paulo,
e Título n°s 5451, no valor de R$ 20.088,07 e 5497, no valor de R$ 5.065,69, perante o 1° Tabelionato de Protesto
de Letras e Títulos da Comarca de São Paulo, sejam cancelados com a baixa provisória das restrições, expedindo-
se ofícios aos respectivos cartórios responsáveis, julgando totalmente procedente a presente ação, para que os
títulos acima especificados sejam anulados e os respectivos protestos cancelados com a baixa definitiva das restrições,
devendo a requerida ser condenada aos ônus sucumbenciais, nos quais se incluem custas e despesas processuais,
verba honorária, despesas cartorárias e demais consectários legais. Concedida a tutela antecipada e estando a
requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça
contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a
requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                                        30 e 31 / 08 / 2018.

Para CONHECIMENTO GERAL serve o presente parágrafo como EDITAL,com PRAZO DE 30DIAS, para que se faça saber, a quem 
possa interessar,que nesta 3ªVara da Família Central de São Paulo/SP,sob a presidência do(a) Dr(a).RICARDO CUNHA DE PAULA, 
tramita a ação de Alteração do Regime de Bens 1082497-21.2018.8.26.0100,movida por Marlyn Kabbani Hamoui e Ariel Aslan 
Hamoui,por meio da qual os requerentes pretendem alterar o regime de bens do casamento.O presente edital é expedido nos ter-
mos do artigo 734,§ 1ºdo CPC.Deverá a presente decisão-edital,por extrato,ser afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.[30] 

CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.
CNPJ/MF Nº. 09.387.725/0001-59 - NIRE Nº. 35300352912 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 01 de agosto de 2018, às 12h30, na sede da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, nº. 690, 1º andar, sala 11, Condomínio Em-
presarial Business Center Tamboré, Bairro do Tamboré, CEP 06460-040, Barueri/SP. 2. PRESENÇA: Presente a totalida-
de dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. 
Fábio Russo Corrêa e o Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves, como secretário. 4. ORDEM DO DIA: (i) Tomar co-
nhecimento da renúncia dos Srs. PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL ao cargo de Diretor Presidente da Companhia 
e MARCELO BANDEIRA FERREIRA BOAVENTURA ao cargo de Diretor da Companhia; e (ii) em razão do dispos-
to no item (i) acima, deliberar sobre a eleição dos Srs. MARCELO BANDEIRA FERREIRA BOAVENTURA, ao cargo 
de Diretor Presidente e PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL como Diretor da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Os 
Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme 
atribuição prevista na alínea (i) do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: (i) tomar conhecimento 
da renúncia dos Srs. PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL aos cargos de Diretor Presidente da Companhia e MAR-
CELO BANDEIRA FERREIRA BOAVENTURA ao cargo de Diretor da Companhia, agradecendo aos mesmos pelos re-
levantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referidas funções; e (ii) aprovar a eleição dos Srs. MAR-
CELO BANDEIRA FERREIRA BOAVENTURA, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 
RG n.º MG 537.857-4 - SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 856.302.176-15, com endereço profi ssional na Avenida 
Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, nº. 690, 1º andar, sala 11, Condomínio Empresarial Business Center Tamboré, Bair-
ro do Tamboré, CEP 06460-040, Barueri/SP, para ocupar o cargo de Diretor Presidente, e PAULO CESAR DE SOUZA 
RANGEL, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de iden-
tidade RG nº. MG-10.115.025 - SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 371.992.777-68, com endereço profi ssional na 
Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor, cujo man-
dato se encerrará na data prevista para término do mandato dos Diretores ora substituídos, ou seja, na primeira Reu-
nião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2019. Os 
Diretores ora eleitos aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 
6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e consequentemente, não estarem incurso em quaisquer dos 
crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de 
Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que os Diretores eleitos 
apresentaram currículo bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigi-
das na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”). Com as delibera-
ções dos itens (i) e (ii) acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes diretores: 1. Diretor Pre-
sidente: Sr. MARCELO BANDEIRA FERREIRA BOAVENTURA, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédu-
la de Identidade RG n.º MG 537.857-4 - SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 856.302.176-15, com endereço profi s-
sional na Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, nº. 690, 1º andar, sala 11, Condomínio Empresarial Business Cen-
ter Tamboré, Bairro do Tamboré, CEP 06460-040, Barueri/SP, e 2. Diretor: PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL, bra-
sileiro, casado sob o regime parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº. MG-10.115.025 
- SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 371.992.777-68, com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, 
Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, ambos eleitos nesta Reunião do Conselho de Administração e com man-
dato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do 
exercício de 2019, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. 7. EN-
CERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida 
e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Barueri/SP, 01 de agosto de 2018. Assinaturas: Fábio Russo 
Corrêa, Presidente da Mesa e Christiano Aquilles Gramlich das Neves, Secretário. Conselheiros: (1) Paulo Cesar de 
Souza Rangel; (2) Fábio Russo Corrêa; (3) Christiano Aquilles Gramlich das Neves; e (4) Rodrigo Siqueira Abdala. Cer-
tifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no livro de Registros de Atas das Assembleias Gerais nº 04, às fo-
lhas 06 e 07. Fábio Russo Corrêa - Presidente da Mesa, Christiano Aquilles Gramlich das Neves - Secretário. JUCESP nº 
411.395/18-0 em 27.08.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Intelipost Consultoria e Tecnologia de Logística S.A.
CNPJ nº 19.337.462/0001-27 - NIRE 35300486188

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data, Hora e Local: aos 09/07/2018, às 14 horas, na sede social de Companhia, localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Rua 
Dr. Amâncio de Carvalho, nº 182, sala 112, Vila Mariana, CEP 04012-080. Convocação e Presença: dispensada a convocação 
em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do disposto no 
artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), conforme assinaturas apostas na Lista de Presença constante do Anexo I 
à presente ata. Mesa: Presidente: Olivier Florian Raussin, Secretário: Stefan Gerhard Rehm. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) 
a conversão de 254.420 ações preferenciais Classe A1, sem valor nominal, detidas pela acionista Project A Ventures GmbH & 
Co KG. em ações ordinárias, e (ii) a consequente alteração à Cláusula 5ª do Estatuto Social, caso aprovada a deliberação 
constante do item (i), bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Preliminarmente, os 
acionistas aprovaram a redação da presente ata em forma de sumário, como faculta o § 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades 
por Ações. Passando à ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade de votos, as seguintes deliberações: (i) a conversão 
de 254.420 ações preferenciais Classe A1, sem valor nominal, detidas pela acionista Project A Ventures GmbH & Co KG. em 
254.420 ações ordinárias, as quais se encontram totalmente integralizadas. (ii) em decorrência da deliberação constante do 
item (i) acima, decidem os acionistas alterar o caput da Cláusula 5ª do Estatuto Social, que ora passa a ser denominado Artigo 
5º, o qual vigorará com a seguinte nova redação: “Artigo 5º: O capital social da Companhia é de R$ 11.967.961,10, totalmente 
subscrito, divido em 6.511.676 ações registradas sem valor nominal, das quais 1.649.009 são ações ordinárias (“Ações 
Ordinárias”), 2.441.640 são ações preferenciais classe “A1” (“Ações Preferenciais Classe A1”), 1.314.851 são ações 
preferenciais classe “A2” (“Ações Preferenciais Classe A2”), 455.008 são ações preferenciais classe “A3” (“Ações 
Preferenciais Classe A3”) e 651.168 são ações preferenciais classe “B” (“Ações Preferenciais Classe B”)”. Os acionistas neste 
ato aprovam a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo II à presente ata. Encerramento: Nada mais 
a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi 
aprovada e assinada por todos os presentes. Certifi co que a presente ata é cópia fi el da original, lavrada em livro próprio. São 
Paulo, 09/07/2018. Mesa: Olivier Florian - Presidente, Stefan Gerhard Rehm - Secretário. Acionistas: Project A Ventures GmbH 
& Co. KG, Stefan Gerhard Rehm., Isabel Quintella Lecuyer, Fundo de Investimento em Participações Performa Key de 
Inovação em Meio Ambiente. JUCESP nº 385.703/18-1 em 15/08/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Petrobras vai recorrer de decisão
que bloqueia ações de subsidiárias

São Paulo, quinta-feira, 30 de agosto de 2018 Nacional

Jornal O DIA SP
Página 5

A Petrobras informou  na
quarta-feira (29) que vai tomar
todas as medidas legais para
anular a liminar concedida por
uma corte holandesa à empresa
Vantage para o bloqueio de ações
de duas subsidiárias diretas da
companhia brasileira e créditos
que ela possa ter contra algumas
controladas, coligadas e certas
entidades da Holanda.

A informação foi dada  pela
Petrobras. Em nota, a empresa
explicou que a liminar foi conce-
dida antes de qualquer manifes-

tação das empresas do Sistema
Petrobras. A companhia “não foi
citada ou notificada dessa decisão”,
informou, adiantando que “busca-
rá todas as medidas legais para anu-
lar a sentença arbitral e defender sua
posição. Fatos julgados relevantes
sobre o tema serão tempestivamen-
te divulgados ao mercado”, prome-
teu a Petrobras.

Segundo a companhia petro-
lífera do Brasil, a “arbitragem con-
tra a Vantage originou-se de um
contrato de serviços de perfura-
ção obtido mediante corrupção,

conforme revelado pela Opera-
ção Lava Jato. A Petrobras reiterou
que foi reconhecida como vítima
dos fatos descobertos por tal ope-
ração pelas autoridades brasileiras,
incluindo o Supremo Tribunal Fe-
deral”, diz a nota.

Em comunicado ao mercado,
divulgado no dia 3 de julho  pas-
sado, a Petrobras informou que
vai adotar todas as medidas le-
gais disponíveis para questionar
decisão proferida no dia 2 de
julho deste ano, em procedimen-
to arbitral administrado pelo In-

ternational Centre for Dispute
Resolution, relacionada a contra-
to de perfuração firmado entre a
Vantage com empresas do Siste-
ma Petrobras.

Dois dos três árbitros que
formavam esse tribunal decidiram
que a Vantage tem direito a US$ 615,62
milhões de ressarcimento pela resci-
são antecipada do contrato. Decidi-
ram ainda que a Vantage tem direito a
US$ 6,4 milhões a título de faturas re-
lativas à perfuração de um poço no
Golfo do México.

O terceiro árbitro se negou a

assinar a decisão final porque ava-
liou que as empresas do sistema Pe-
trobras não tiveram durante o pro-
cesso “as proteções fundamentais de
imparcialidade e devido processo le-
gal, que deveriam ser asseguradas às
partes em uma arbitragem”, de acor-
do com a lei aplicável, o United States
Federal Arbitration Act (FAA), infor-
mou a Petrobras. O juiz lembrou tam-
bém que a decisão da maioria é
passível de anulação, de acordo
com o FAA, com base em funda-
mentos legais.

A companhia esclareceu que

a Petrobras America Inc. rescin-
diu o contrato antecipadamente
em razão de “falhas operacionais
graves” praticadas pela Vantage.
Além disso, conforme revelado
pela Operação Lava Jato, o con-
trato de serviços de perfuração
em questão foi obtido mediante
corrupção, segundo a empresa.
A Petrobras reiterou ter sido re-
conhecida como vítima dos fatos
descobertos por tal operação
pelas autoridades brasileiras, in-
cluindo o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). (Agencia Brasil)



Edital de Leilões Eletrônicos - Artigos 881 e seguintes da Lei
13.105/2015 (CPC/2015)

05ª Vara e Ofício Cível do Foro Regional de Jabaquara da Comarca de
São Paulo/SP.

Edital de Leilões Eletrônicos de Bem(ns) Imóvel(eis) e para Intimação
do(s) executado(s) Espólio de José Sérgio Piratininga, , na(s) pessoa(s) de seu(s) representantes(s)
legal(ais),  de Neide Ferreira Piratininga, Monica Piratininga Godoy, Cristiane Piratininga, Condomínio
Edifício Ana Bolena, na(s) pessoa(s) de seu(s) representantes(s) legal(ais), Prefeitura do Município
de São Paulo/SP, além de eventuais ocupantes desconhecidos, expedido nos autos da Cumprimento de
Sentença em Ação de Cobrança de Condomínios promovida por Condomínio Edifício Ana Bolena ,
processo nº 0014426-43.2002.8.26.0003. O(a) Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, MM Juiz(a) de Direito
da 05ª Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei e etc.,
faz saber que o sistema gestor de leilões eletrônicos judiciais www.casareisleiloesonline.com.br levará
a hastas públicas os Bens ao final descritos. O 1º. (Primeiro) Leilão terá início dia 04 (quatro) de Setembro
de 2018, 12:30:00 horas e término dia 06 (seis) de Setembro de 2018, 12:30:00 horas, oportunidade em
que o Bem Imóvel será entregue a quem mais der acima do valor da avaliação atualizada. O 2º (Segundo)
Leilão, caso não haja licitantes em primeira apregoação, terá início dia 06 (seis) de Setembro de 2018,
12:31:00 horas e término dia 27 (vinte e sete) de Setembro de 2018, 12:30:00 horas, ocasião em que o
Bem Imóvel será entregue a quem mais der, rejeitados lances inferiores ao equivalente a 50% (cinquenta
por cento) do valor da avaliação atualizada do respectivo lote, afastado com isto o preço vil (art. 885 e
parágrafo único do art. 891 do CPC/2015). O Bem Imóvel será ofertado para arrematação em lote único
(art. 893 do CPC/2015), no estado de conservação em que se encontra, em caráter “ad corpus”. O Pagamento
do Preço da Arrematação será realizado à vista, por meio de depósito judicial e sob pena de desfazimento
da arrematação. A Comissão Devida à Casa Reis Leilões Online será de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da arrematação e correrá por conta do arrematante, cf. parágrafo único do art. 884 do CPC/2015, e
será paga no ato da arrematação, sob pena de desfazimento, por meio de depósito endereçado ao Banco
Santander S/A (nº 033), agência nº 2146, Conta Corrente nº 13.001828-6, titularidade de Eduardo dos Reis,
CNPJ/MF sob nº 28.001.320/0001-85. Bem Ofertado : 01 (uma) Unidade Autônoma sob o nº 52, localizado
no 5º andar ou 6º pavimento do Edifício Ana Bolena, situado a Rua Caputira, nº 145, esquina da Rua Dos
Heliotrópios, nº 360, tem uma área útil de 56,36 mts2, área comum de 11,28 mts², totalizando uma área
construída de 67,64 mts², cabendo-lhe uma quota parte ideal de 1,79% no solo e demais áreas de uso e
destinação comuns do prédio. Referido imóvel consta com a transcrição de 126.181, devidamente registrado
no 14º Registro de imóveis desta capital.. Matrícula nº transcrição: 126.181 do 14ª CRI . Inscrição Municipal
/ INCRA nº: 045.083.0080-4. A Matrícula do Imóvel indica que figuram como titulares da propriedade e
domínio do imóvel José Sérgio Piratininga e Neide Ferreira Piratininga (fls. 563). a penhora executada não
foi levada a registro ou averbação. não foi levado a registro/averbação a notícia do falecimento de José Sérgio
Piratininga, tampouco o processamento do inventário ou partilha de bens.. As executadas  permanecem no
exercício da posse do bem.. Conforme pesquisa realizada aos 05 de julho de 2018, sobre o imóvel não pesam
débitos de IPTU. Contribuinte isento para o exercício.. Em 05 de julho de 2018 o ilustre patrono do condomínio
encaminhou para o signatário correspondência eletrônica onde informa que “sobre o imóvel recaem Débitos
de Condomínio no valor de R$ 341.698,72 (04/2018), porém caso o imóvel seja arrematado  por valor igual ou
superior a R$ 241.000,00, excepcionalmente o condomínio concederá quitação ao arrematante, sem prejuízo
de cobranças de diferenças anteriores à arrematação do devedor originário” (doc. 04).. Avaliação Original:
R$ 350.000,00 em jan/2017. Avaliação Atualizada: R$ 361.251,98 em jun/2018. Crédito Executado. Trata-
se de Ação de Cobrança de cotas condominiais e respectivos encargos devidos pelo apartamento nº 52 do
condomínio autor. A r. sentença proferida em 18 de setembro de 2002 houve por bem julgar procedente a ação
para condenar “os réus ao pagamento ao condomínio autor das verbas condominiais discriminadas na inicial,
bem como as cotas condominiais vincendas até o efetivo pagamento” (fls. 37/38). Não se verificou recurso face
a mesma (fls. 39vº). O condomínio apresentou memória de cálculo atualizada de R$ 236.093,09 para 13 de
fevereiro de 2017 (fls. 460/466). E, posteriormente, informou ao leiloeiro que o débito atualizado atingia R$
341.698,72 para abril/2018.. Recursos e Informações Finais. Dos autos não se verifica recurso pendente
de julgamento. Em 05 de julho de 2018 o ilustre patrono do condomínio encaminhou para o signatário
correspondência eletrônica onde informa que “sobre o imóvel recaem Débitos de Condomínio no valor de R$
341.698,72 (04/2018), porém caso o imóvel seja arrematado  por valor igual ou superior a R$ 241.000,00,
excepcionalmente o condomínio concederá quitação ao arrematante, sem prejuízo de cobranças de diferenças
anteriores à arrematação do devedor originário” (doc. 04).. Correrão por conta do arrematante todas as
providências e despesas necessárias para a transmissão da propriedade dos imóveis, inclusive o pagamento
de ITBI Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, laudêmio, aforamento, tarifas, emolumentos, registros e
averbações cartorárias, extração de certidões e demais documentos; bem como as despesas necessárias
para a desocupação dos imóveis e a efetiva imissão na posse, sendo que eventuais  demais ônus e pendências,
taxas e/ou impostos porventura incidentes sobre os bens correrão por conta do arrematante. Pelo presente
edital ficam intimados das designações e dos termos supra, na hipótese de não localizados para intimações
pessoais, Espólio de José Sérgio Piratininga,, , na(s) pessoa(s)  de seu(s) representantes(s) legal(ais),
Neide Ferreira Piratininga,  Monica  Piratininga Godoy, Cristiane Piratininga, Condomínio Edifício Ana
Bolena, na(s) pessoa(s) de seu(s) representantes(s) legal(ais), da Prefeitura do Município de  São  Paulo/
SP  e  eventuais atuais ocupantes desconhecidos. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente
edital   afixado  e   publicado   na   forma da  lei. São Paulo,   de  de 2018; Eu, Escrevente, digitei. Eu, ,  Escrivã
(o) Diretor(a), subscrevi. Gustavo Santini Teodoro - Juiz(a) de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1001176-67.2018.8.26.0001 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo Requerente: Emília Ribeiro Pires Pereira e outros Requerido:
Licinio de Souza Rangel Filho Serviços Administrativos e Cobranças-ME EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001176-67.2018.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro
Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a LICINIO DE SOUZA RANGEL FILHO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COBRANÇAS-ME, CNPJ
09.080.810/0001-70, que lhe foi proposta uma ação de cobrança cumulada com reparação de danos pelo
Procedimento Comum por parte de Emília Ribeiro Pires Pereira; Leci Pires Pereira e Lais Pires Pereita
Hernandes, objetivando a cobrança de R$ 44.067,52, referente aos débitos dos aluguéis e respectivos encargos
locatícios do imóvel situado na Rua da Gávea, nº. 300, Vila Maria – São Paulo/SP. Encontrando-se a ré em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, a ré 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 21 de agosto de 2018. 29 e 30/08

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1009782-97.2017.8.26.0008 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Transporte Rodoviário Requerente: Multi Industrial e Comercial Ltda Requerido: 1 Grau 1001
Transportes Eireli - Epp EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009782-
97.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de
São Paulo, Dr(a). Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 1º GRAU 1001 TRANSPORTES
EIRELI - EPP, CNPJ 22.730.929/0001-09, que lhe foi proposta uma ação de reparação de danos materiais pelo
Procedimento Comum por parte de Multi Industrial e Comercial Ltda, objetivando a condenação da ré ao
pagamento da quantia de R$ 77.896,09 (julho/2017), acrescida de correção monetária, juros legais, custas,
despesas processuais e honorários advocatícios à base de 20% sobre o valor da condenação, decorrente do
inadimplemento pela ré do Contrato de Prestação de Serviços de Transportes firmado pelas partes em 05/10/
2016. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré 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 21 de agosto de 2018. 29 e 30/08

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1002784- 91.2017.8.26.0565. O Dr. Gustavo Coube de Carvalho,
Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a PREVENIR SEGURANCA PATRIMONIAL
(CNPJ nº 11.924.133/0001-70) que WIRELESS COMM SERVICES LTDA lhe ajuizou ação de Execução de
Título Extrajudicial, para receber a quantia de R$ 8.866,88, referente ao Instrumento Particular de Locação
de Radio comunicação Wireless (sem fio) e telefonia, incluindo prestação de serviços de acesso à internet
e locação de equipa. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos
da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, apresente resposta ao recurso de
apelação interposto pela requerente contra a sentença que liminarmente julgou improcedente o pedido inicial,
nos termos do art. 332 e parágrafos do CPC. Escoado o prazo será nomeado curador especial. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 21/08/18. 29 e 30/08

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0037684-23.2018.8.26.0100. O Dr. Fernando José Cúnico,
Juiz de Direito da 12ª Vara Cível da Capital - SP, na forma da lei, etc... Faz saber a Shirlei Siolari (CPF
094.456.518-20) que Liu Jiapei Epp moveu uma ação Monitória ora em fase de Cumprimento de Sentença,
referente ao não pagamento do cheque, devolvido por falta de fundos. Encontrando-se a executada em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue o pagamento do débito
de R$ 11.450,63 atualizado em Maio/2018, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive
advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de
honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo NCPC, art. 523). Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 02/07/18. 29 e 30/08

RAICHER LEILÕES | R18 EVENTOS / GESTOR DE LEILÕES JUDICIAIS & EXTRAJUDICIAIS, através
do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP 930, com endereço comercial
na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora
fiduciária LIMOGES INCORPORADORA LTDA. inscrita no CNPJ nº. 08.204.931/0001-13, com sede nesta
Capital, na Alameda Jauaperi, nº 299, Moema, CEP: 04523-010, nos termos da Escritura de Venda e Compra
com Alienação Fiduciária em Garantia, lavrada em 05/09/2013, pelo 27º Cartório de Notas da Capital, livro
nº 2079, pág. 075/085, no qual figuram como fiduciantes ARNALDO LANTALER, brasileiro, casado, empresário,
portador da Cédula de Identidade RG nº 20.499.352-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.464.318-08
e, PALOMA APARECIDA DO NASCIMENTO LANTALER, brasileira, casada, do lar, portadora da Cédula
de Identidade RG n.º 43.022.735-8-SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob o n.º 230.051.898-80, ambos residentes
e domiciliados na Rua Manuel Cherem, 300 – Apto 32 – Vila Paulista – São Paulo/SP, CEP: 04360-030, levará
à PÚBLICO LEILÃO, de modo presencial nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia03/09/
2018às 10h00min, no escritório do leiloeiro sito á Alameda Lorena 800, Sala 1504, Jardim Paulista – São
Paulo/SP em PRIMEIRO LEILÃO, comlance mínimo igual ou superior à R$909.517,54(novecentos e nove mil
e quinhentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos)o imóvel abaixo descrito e caracterizado com
propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, constituídoporIMÓVEL:Apartamento nº 71, localizado
no 7º pavimento do Bloco 2 denominado Edifício Cerejeira, integrante do Condomínio Clima Mascote, situado
na Avenida Jônia, nº 515, no Jardim Brasil, Vila Paulista, 30º Subdistrito, Ibirapuera, com a área privativa de
110,280m2; a área de uso comum de 86,264m2., e a área total de 196,544m2., equivalente a uma fração ideal
de 0,006268 no terreno e nas partes de propriedade e uso comum do condomínio; com direito ao uso de 02
(duas) vagas para automóveis de passeio, localizadas na garagem coletiva do condomínio. Matricula 216.986
do 15º CRI/SP. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE
NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde
jádesignado o dia 04/09/2018às 10h00min, no mesmo local, a realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance
mínimo igual ou superior a R$532.668,42 (quinhentos e trinta e dois mil e seiscentos e sessenta e oito reais
e quarenta e dois centavos)e, nesteserá aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior
a somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescidas das despesas, dos encargos legais e
contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto de
transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem será vendido,
observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, aquem
maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual o estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente
vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A
venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. O interessado deverá efetuar
o pagamento do arremate à vista e, a comissão do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor do arremateàvista
no ato do leilão. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade
do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As
demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações
introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial
- Informações (11) 3578-1318 ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br            22, 27 e 30/08/18

Boviel-Kyowa S.A. Consultoria e Planejamento - Em Liquidação
CNPJ nº 43.519.966/0001-42

Edital de Convocação da AGE
Convocamos os Srs. Acionistas a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 26/10/2018, em 1ª convocação às 10h00 e, em 2ª convocação, 
às 12h00, à Estrada da Penha, 1.301, Sala 2 - Jardim Arujá - Arujá, SP, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: i) Aprovação 
do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras da Sociedade, referentes ao exercício social encerrado em 30/06/2018; ii) análise e 
aprovação dos recebimentos e pagamentos realizados no período da liquidação; iii) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Arujá, 27/08/2018. 
Tsukasa Arakawa - Liquidante.

Brazilian Securities 
Companhia de Securitização

CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

Edital de Convocação
Décima Oitava Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários

da 290ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização 
Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 290ª Série da 1ª Emissão da Brazilian 
Securities Companhia de Securitização (“CRI”, “Emissão” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da Cláusula Quinze 
do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 290ª Série da 1ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 
Securitizadora (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para a Décima Oitava Assembleia Geral dos 
Investidores dos CRI (“Décima Oitava Assembleia”), a se realizar no dia 18 de setembro de 2018 às 14h30, no endereço da 
Securitizadora, na Avenida Paulista, nº 1.374, 17º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre (i) o 
vencimento antecipado ou não do CRI em função do não pagamento, pela Devedora, dos Créditos Imobiliários representados 
pela CCI em sua integralidade em até 90 (noventa) dias a contar da correspondente data de vencimento, conforme cláusula 
7.1.1 item (b) do Termo de Securitização, culminando o não pagamento das parcelas dos CRI devidas nos dias 24/04/2018, 
23/05/2018, 22/06/2018 e 24/07/2018, conforme tabela constante do Anexo II ao Termo de Securitização; (ii) aprovação do 
Plano de Recomposição e Pagamento apresentado em 23 de abril de 2018, nos termos das deliberações da XVI Assembleia 
Geral de Titulares de CRI realizada em 28.03.18 e da XVII Assembleia Geral de Titulares de CRI realizada em 20.07.18; (iii) 
recomposição do Fundo de Reserva; e (iv) as medidas a serem adotadas em razão do atraso no processo de fi nalização da 
cessão fi duciária dos recursos a serem recebidos em razão de 26 (vinte e seis) CRI que deverão passar a ser de titularidade 
da Island Service – Empreendimentos Imobiliários S.A, mas ainda estão em poder do Fundo de Investimento Multimercado 
Regência Credito Privado. Os Investidores deverão se apresentar no endereço da Securitizadora, acima indicado, portando 
os documentos que comprovem sua condição de titular dos CRI e, os que se fi zerem representar por procuração deverão 
entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Décima Oitava Assembleia, no mesmo 
endereço da Securitizadora indicado acima, no momento da referida Décima Oitava Assembleia. Sem prejuízo, e em benefício 
do tempo, os titulares dos CRI deverão encaminhar previamente os documentos comprobatórios de sua representação para 
o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, com, pelo menos, 2 (dois) dias úteis de antecedência, e apresentar as vias 
originais no momento da referida Décima Oitava Assembleia. São Paulo, 28 de agosto de 2018.

Brazilian Securities Companhia de Securitização

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1014061-54.2016.8.26.0011. Classe: Assunto: Procedimento Comum - Arren-
damento Mercantil. Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A. Requerido: Joao Viola Junior. EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014061-54.2016.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea Ferraz Musa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOAO VIOLA
JUNIOR, Brasileiro, Solteiro, Diretor de Empresas, RG 005032886, CPF 455.827.268-53, que lhe foi proposta uma ação
de Procedimento Comum por parte de Banco Bradesco Financiamentos S/A, requerendo em síntese adquirir o bem,
VEICULO MARCA: FORD, MODELO: ECOSPORT - CHASSI: 9BFZE12P098981847, ENAVAM: 00984497498 - ANO E
MODELO: 2008/2009, PLACA: EFC2090 - COR: PRETA, garantidor do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens
sob o nº 3697490148, celebrado em 16/09/200, renovar o arrendamento sob novas condições ou devolver a bem ao Autor.
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 úteis, 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 09 de agosto de 2018.                                                                                                               30 e 31 / 08 / 2018

CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.
CNPJ/MF Nº. 09.387.725/0001-59 - NIRE Nº. 35300352912 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 01 de agosto de 2018, às 12h00, na sede da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, nº. 690, 1º andar, sala 11, Condomínio Em-
presarial Business Center Tamboré, Bairro do Tamboré, CEP 06460-040, Barueri/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas 
as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das 
acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no 
“Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO PRÉVIAS: Os avisos de que trata 
o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento das acionistas detentoras da totalidade do capital so-
cial, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. 
Fábio Russo Corrêa e o Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves, como secretário. 5. ORDEM DO DIA: (i) Tomar 
conhecimento da renúncia do Sr. Italo Roppa, ao cargo de membro e Presidente do Conselho de Administração da 
Companhia; e (ii) aprovar a eleição de seu respectivo substituto. 6. DELIBERAÇÕES: As acionistas, após debates e 
discussões, conforme atribuição prevista no inciso (iv) do artigo 10 do Estatuto social da Companhia, por unanimida-
de de votos, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 
130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. ITALO ROPPA, ao car-
go de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apre-
sentada à Companhia, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu 
referida função. 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição do Senhor PAULO CESAR 
DE SOUZA RANGEL, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cé-
dula de identidade RG nº. MG-10.115.025 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 371.992.777-68, residente e do-
miciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° 
Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. O 
mandato do membro do Conselho de Administração ora eleito se encerrará na data prevista para término do manda-
to dos demais Conselheiros, ou seja, até data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2019, deven-
do o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. O membro do Conselho de Adminis-
tração ora eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não 
estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme Ter-
mo de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia. O Pre-
sidente da Mesa informou ainda, que o Conselheiro eleito apresentou currículo, bem como declaração para arquivo 
na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de valores Mobiliários nº. 367, 
de 29 de maio de 2002 (“ICVM nº. 367”). As acionistas aprovaram, ainda, conforme atribuição prevista no artigo 12 
do Estatuto Social, a eleição do Sr. Paulo Cesar de Souza Rangel, para ocupar a função de Presidente do Conselho de 
Administração. 6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta 
data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Sr. PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL, membro efetivo 
e Presidente do Conselho de Administração; (2) Sr. FÁBIO RUSSO CORRÊA, membro efetivo e Vice-Presidente do 
Conselho de Administração, eleito na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 11/04/2018, às 09h00 (“AGO 2018”); 
(3) Sr. CHRISTIANO AQUILLES GRAMLICH DAS NEVES, membro efetivo, eleito na AGO 2018; e (4) Sr. RODRI-
GO SIQUEIRA ABDALA, membro efetivo, eleito na AGO 2018; todos com mandato até a data da realização da pró-
xima Assembleia Geral Ordinária em 2019, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse 
de seus substitutos. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a 
presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por todas as acionistas presentes. Ba-
rueri/SP, 01 de agosto de 2018. Assinaturas: Fábio Russo Corrêa, Presidente da Mesa e Christiano Aquilles Gram-
lich das Neves, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., representada pelo Sr. Antonio Linhares da Cunha; e (2) ENCAL-
SO CONSTRUÇÕES LTDA., representada pelos Srs. Mário Múcio Eugênio Damha e Marco Aurélio Eugênio Damha. 
Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no livro de Registros de Atas das Assembleias Gerais nº. 02, 
às folhas 73 a 75. Fábio Russo Corrêa - Presidente da Mesa, Christiano Aquilles Gramlich das Neves Secretário. JU-
CESP nº 411.394/18-6 em 27.08.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0175427-22.2011.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Aikas
Pães e Doces Ltda, CNPJ 52.271.525/0001-65, na pessoa de seu representante legal, que
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, ajuizou uma ação Execução de
Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 26.590,06 (14.06.2011), referente ao débito do
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento. Estando a
executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir
após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros e correção
monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito
atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária
fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para
oferecer embargos, facultando a executada nesse prazo, reconhecendo o crédito da
exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários,
requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso
IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art.
344 do NCPC). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS.         B 30 e 31/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0160379-23.2011.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Luciana Vilella
de Oliveira, CPF 289.353.398-14, e Paulo Sérgio Sanches ou Paulo Sérgio Sanchez, CPF
041.700.358-79, que Banco Santander Brasil S/A, ajuizou uma ação Execução de Título
Extrajudicial para cobrança de R$ 55.123,20 (set/2016), referente ao saldo devedor do
Contrato nº 644101231. 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 edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 25 de julho de 2018.          B 30 e 31/08

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1004764-81.2015.8.26.0100. O Dr. Regis de Castilho
Barbosa Filho, Juiz de Direito da 41ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz
Saber a Sensitive Serviços Administrativos Ltda, CNPJ 01.675.067/0001-99, na pessoa de
seu representante legal e a Seon Tae Kim, CPF 055.849.428-55 e Sun Young Bang, CPF
100.885.168-06, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação Execução de Título
Extrajudicial, para cobrança de R$ 2.497.152,99 (fev/2018), referente ao saldo devedor da
Cédula de Crédito Bancário nº 3406000001540300424. 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 na forma da lei.          B 30 e 31/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003200-
58.2018.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X -
Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) VICK INOX ACO INOXIDAVEL LTDA, CNPJ 11.370.062/0001-
01. Com endereço à Rua Joao Antunes, 82, apto. 51 - BL João S, Jose Menino, CEP 11065-
270, Santos - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 260.329,59, devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos
termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de agosto de 2018.  B 30 e 31/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0050693-33.2010.8.26.0100 - 1116/10. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia
Fraga Benitez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Irineu Alves ou Rineu Alves, Antonio
da Silva Fernandes, Maria de Nazaré de Jesus, José Benedito Tavares, Maria Dolores
Carrasco Tavares, Ignácio Angelo dos Santos Mikalkenas, Hinaide dos Santos Mikalkenas,
TERCIO ANTONIO CHIARIONI, ANDRE CHIARIONI, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que
Luisa Limenza Alves e Leonardo Limenza Alves ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Coelho Lisboa, 874, Tatuapé,
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 dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.          B 30 e 31/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0047463-46.2011.8.26.0100 - 1056/11. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia
Fraga Benitez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) José Roberto Gomes Lima e Ana
Gomes Lima, José Carlos Gaspar, Rodrigo Rogerio da Silva, Octavio Soares de Brito,
Francisca Conzo e ESPÓLIO DE Affonso de Oliveira Santos na pessoa do inv. FABIO DE
OLIVEIRA AZEVEDO, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Fabiano da Silva Bittencourt ajuizou(ram)
ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Vale
da Nogueira s/n, 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 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. B. 30 e 31/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008623-
24.2014.8.26.0009 A MMa. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila
Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a ILDA HIROMI NAKASHIMA KADOTA, RG 10.741.251, CPF
047.402.008-80, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de
Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo e que pelo presente edital, fica intimada da
exclusão da ação do corréu Giichi Nakashima, CPF 298.500.298-20 e do início do prazo
para apresentação de defesa, medida necessária para fins de se evitar nulidade processual
insanável. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua INTIMAÇÃO 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, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS.          B 30 e 31/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005001-60.2016.8.26.0010
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de
São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALL AIR
EXPRESS CARGO-AGENC DE CARGAS LTDA-EPP,NA PESSOA DE SEU
REP.LEGAL, CNPJ 09.303.511/0001-57, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum por parte de Levton Manutenção Eireli, CNPJ/MF sob o nº 15.536.473/0001-85,
objetivando condenar a ré ao pagamento R$ 11.120,40 (07/2016), bem como a custas,
honorários e demais cominações, referente ao débito de prestação de serviço. Estando a
requerida em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel, ocasião que
será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras
as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto
de 2018.          B 30 e 31/08
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RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
República Federativa do Brasil, a requerimento da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou
interessar possa que, LEÔNIDAS SANTOS DE OLIVEIRA, brasileiro,
divorciado, supervisor, RG nº 23.552.835-3-SSP/SP, CPF nº
132.613.458-29, domiciliado nesta Capital, residente na Avenida Alberto
Fontana nº 147, apartamento nº 34, Bloco 01, fica intimado a purgar a
mora mediante o pagamento referente a 53 (cinquenta e três) prestações
em atraso, vencidas de 10/03/2014 a 10/07/2018, no valor de
R$82.269,34 (oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e
trinta e quatro centavos), e respectivos encargos atualizado na data de
hoje no valor de R$108.964,31 (cento e oito mil, novecentos e sessenta
e quatro reais e trinta e um centavos), que atualizado até 27/08/2018,
perfaz o valor de R$116.296,90 (cento e dezesseis mil, duzentos e
noventa e seis reais e noventa centavos), cuja planilha com os valores
diários para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi
concedido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para aquisição do
imóvel localizado na Rua Angelo Bertini nº 303, apartamento nº 14,
localizado no 1º andar do Edifício Esmeralda, Prédio 03, integrante do
Condomínio Torres dos Ourives, na Saúde – 21° Subdistrito, objeto de
“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força
de Escritura Pública” devidamente registrada sob n° 5 na matrícula nº
134.579. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro
de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar,
Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro
do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste.
Fica o devedor desde já advertido de que, decorrido o prazo de 15
(quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro,
certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento,
pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação
da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário,
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art.26, § 7º, da Lei
9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de
acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São
Paulo, 14 de agosto de 2018. O Oficial.           29, 30 e 31/08/18

VANDA MARIA DE OLIVEIRA ANTUNES DA CRUZ, Oficial do 16º
Registro de Imóveis da Comarca da Capital, FAZ SABER a todos
quanto este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que nos termos
do artigo 26 §4º, da Lei 9.514/97 e por solicitação da fiduciária EMGEA
– EMPRESA GESTORA DE ATIVOS, com sede no Setor Bancário Sul,
02 Bloco B, Lote 18, Subloja, em Brasília- Distrito Federal, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 04.527.335/0001-13, INTIMA a fiduciante NATALIA
SANTOS MARTINS, brasileira, solteira, maior, bancária, RG nº
46.767.689-6- SSP/SP, inscrita no CPF nº 371.075.158-98, dada como
residente e domiciliada na Rua Ilha da Trindade, 855 – Parque Santa
Madalena, podendo também ser encontrada na Avenida ou Rua Henrique
Schurig, 520, casa 02 – Condomínio Residencial Henrique Schurig, no
38º Subdistrito – Vila Matilde, ambos nesta Capital, para que no prazo
de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetue neste
Registro de Imóveis, situado na Rua Pamplona nº 1593 – Jardim
Paulista, a purgação da mora das prestações em atraso conforme
planilhas de débito, acrescida de juros e encargos, que se vencerem, até
a data do efetivo pagamento. O não pagamento da quantia reclamada
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matriculado
sob nº 154.789, neste Registro, em favor da fiduciária. 29, 30 e 31/08/18

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  29/
08/2018, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1D37B -  CONTRATO: 102354128360-4 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 0235 SE

ENDERECO DO IMÓVEL:AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, Nº
1652, APARTAMENTO Nº 21, TIPO B, 1º ANDAR, BLOCO 13, EDIFICIO ESMERALDA,
CONDOMINIO ESPECIAL PROJETO BANDEIRANTE, 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.

CESAR NAMUR ROSSI, BRASILEIRO(A), AUTONOMO, CPF: 05374070819, CI:
12.271.668 SSP/SP SOLTEIRO(A)  e cônjuge, se casado(a) estiver

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

29 - 30 - 31/08/2018

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1005823-61.2016.8.26.0006 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Despesas Condominiais Requerente: Condominio Edificio Veredas do Carmo Requerido: Vivian
Barbieri dos Santos e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005823-
61.2016.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França,
Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VIVIAN
BARBIERI DOS SANTOS, RG 29.883.199-5, CPF 327.949.078-24 e CRISTIANO NUNES SANCHEZ, RG
28.968.587-4, CPF 325.184.938-75, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de
Condominio Edificio Veredas do Carmo, objetivando em síntese o pagamento pelos Requeridos da quantia
de R$ 2.483,56 (dois mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), referente ao não
pagamento das despesas condominiais, acrescidos de custas e honorários advocatícios. 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 22 de agosto de 2018. 29 e 30/08

EDITAL DE CITAÇÃO Processo nº: 0050387-30.2011.8.26.0100 Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião
Extraordinária Requerente: Nilton Mendes de Alencar EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido
nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0050387-30.2011.8.26.0100 (USUC 1137) 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) Herdeiros de Raphael
(ou Rafael) Parisi e Thealia Trevisoli Parisi, a saber: Roberto Luiz Antônio Parisi, Luciana de Siqueira Parisi,
Patrícia de Siqueira Parisi, Bruno Paulo Raul Parisi; João Nino Bianco, Ernestina Gonçalves Bianco, José
Prisco Bianco, Lidia Matteo Bianco, Espólio de Raphael Bianco, por seu inventariante José Alberto Bianco;
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Nilton Mendes de Alencar, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Alberto Giacometti, nº13 - Jardim Alviverde 32º
Subdistrito Capela do Socorro - São Paulo SP, com área de 250,00 m², contribuinte nº 264.015.0013-1,
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. São Paulo, 11 de abril de 2018.

29 e 30/08
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