
PROCESSO 1026634-23.2017.8.26.0001. DECLARAÇÃO DE AUSENCIA. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEI-
ROS E DO AUSENTE - Vistos. Estando nos autos confirmado o desaparecimento de ELZA PEREIRA MICHELIN, CPF
022.849-318- 80, há mais de 39 anos, tendo tido seu último domicílio localizado na Rua Mandiba, 43 - Imirim, nos moldes
do artigo 1159 do Código de Processo Civil, declaro a ausência da requerida, o que faço, inclusive para os fins previdenciários.
Nomeio à ausente curadora na pessoa de Heliana Michelin Jacometto, RG 93501195, CPF 460.854.836-00, servindo esta
decisão como termo de compromisso e certidão de curatela, independentemente de assinatura da curadora. Após, deverá
ser realizada a arrecadação dos bens da ausente, se houver bens. ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO EDITAL, publicado
o dispositivo dela pela imprensa local e pelo órgão oficial durante um ano, reproduzidos de dois em dois meses, anunciando
a arrecadação e chamando a ausente a entrar na posse de seus bens. ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO MANDADO,
a ser inscrita no 1º Registro de Pessoas Naturais, acompanhada das cópias necessárias ao seu cumprimento, inclusive da
certidão de trânsito em julgado, para que o Sr. Oficial da Unidade do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais
competente proceda o seu cumprimento. P.R.I.                                                                                              20 / 09 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001906-11.2015.8.26.0704. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de
Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCOS FERNANDES VIANNA,
Brasileiro, CPF 014.938.737-76, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Azul
Companhia de Seguros Gerais, alegando em síntese: Azul Companhia de Seguros Gerais CNPJ: 33.448.150/
0001-11 ajuizou Ação de Ressarcimento de Danos, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$
5.459,75 (Março/2015), vez que na condição de seguradora efetuou o conserto previsto no contrato de seguro
apólice nº 02.12.531.466349, tendo por objeto o veículo marca Honda, modelo Fit LX-MT 1.4 8V, ano/modelo
2003/2004, de placas DML-4770, chassi 93HGD17404Z104029, que foi colidido no dia 2 de dezembro de
2012, por volta das 14:30hs pelo veículo marca Hyundai, modelo Tucson GL 2.0L, ano/modelo 2009/2010, de
placas EME-0393, conduzido e de propriedade do Requerido. Estando o requerido em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-
se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de setembro de 2018.     20 e 21/09

3ª Vara da Família e das Sucessões SENTENÇA Processo: 1009462-59.2017.8.26.0004 - Interdição
Requerente: Ayrton Guimarães Filho e outros Requerido: Maria Pezente Guimarães Juíza de Direito:
DRA. VIRGÍNIA MARIA SAMPAIO TRUFFI VISTOS. Ante o exposto decreto a interdição de MARIA PEZENTE
GUIMARÃES, declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil abaixo indicados, na forma
dos artigos 4º, inciso III, 1.767, inciso I e artigo 1.772, todos do Código Civil, nomeando curadora a Sra.
LIGIAN GUIMARÃES, considerando-se compromissada, independentemente de assinatura de termo. Em
conseqüência, JULGO EXTINTO o presente feito com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de
Processo Civil. Ficam, aqui, estipuladas as restrições impostas a requerida: Há restrição total para os atos
da vida negocial e patrimonial, como fazer empréstimos, conciliar, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar
ou ser demandada, praticar atos que não sejam de mera administração. Seu quadro é irreversível. Deixo de
determinar a especialização de hipoteca legal, considerando que, apesar da interditanda possuir bens imóveis
e usufruir de benefício previdenciário, a renda alcançada, presumivelmente, é absorvida totalmente com sua
manutenção. Ademais a curatela já acarretará razoáveis ônus de guarda, sustento e orientação. Em obediência
ao disposto no artigo 755, do Código de Processo Civil e artigo 9, inciso III do Código Civil, inscreva-se a
presente no Registro Civil e publique-se pela imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalos
de (10) dez dias. ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO EDITAL, publicado o dispositivo dela pela imprensa
local por uma (01) vez e pelo órgão oficial por três (03) vezes, com intervalo de dez (10) dias.    20 e 30/09

17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 17º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 0165708-31.2002.8.26.0100.
O Dr. André Luiz da Silva da Cunha, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Constred Construtora
e Comércio Ltda (CNPJ. 00.599.792/0001-62), Antônio Carlos Barbosa de Almeida (CPF. 115.290.178-82) e Flávio Oliveira (CPF.
563.781.818-53), que Banco do Brasil S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 127.366,88 (agosto de
2002). Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito
do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem que
o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês,
sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado
regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. SP, 25/06/2018.                                        19 e 20 / 09 / 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 1000810-37.2014.8.26.0011. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários. Exeqüente: Itaú Unibanco S/A. Executado: Luiz Antonio Melle e outro. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000810-37.2014.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIZ ANTONIO MELLE, Brasileiro, CPF 013.389.638-21, que foi realizada a penhora sobre
seus ativos financeiros no valor de R$ 1.375,74. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, se quiser, apresente impugnação à penhora, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de agosto de 2018. 19 e 20 / 09 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001515-82.2016.8.26.0005. O MM. Juiz de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr. PAULO DE TARSSO DA
SILVA PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a AUTO POSTO LAGEADO LTDA, CNPJ 43.095.934/0001-67,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Suatrans Emergência S/A, para cobrança
do valor de R$ 10.202,67 (janeiro/2016), referente às notas fiscais nº 52523, 54800, 57140, 59346, 61655,
64041, 66113, 67977, 70610, 73143, 75423, 77407 e 80007, inadimplidas pelo réu. 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 21 de agosto de 2018.                                                   19 e 20 / 09 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011845-47.2016.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Gilsa Carmo dos Santos (CPF. 218.743.598-90), que Fundação Armando Álvares Penteado
lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 8.499,79 (junho de 2016),
referente aos cheques n°s 850163, 850175, 850170, 850171 e 850172, ambos do Banco do Brasil S/A, conta
corrente n°7.755-0, agência n° 2752. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos
alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente, afixado e publicado.                                                                           19 e 20 / 09 / 2018.

17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 17º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1050897-
50.2016.8.26.0100. A Dra. Luciana Biagio Laquimia, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/
SP, Faz Saber a João Carlos dos Santos Júnior (CPF. 531.551.577-04), que Banco Bradesco S/A, atual denominação
do HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 133.914,62
(maio de 2016), representada pelas Cédulas de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n°s 13720380068 e
13720385507. 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,
afixado e publicado. SP, 26/07/2018.                                                                                         19 e 20 / 09 / 2018.

1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL XI - PINHEIROS - SP - EDITAL de CITAÇÃO
e INTIMAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1006018-65.2015.8.26.0011. O Dr. PAULO
HENRIQUE RIBEIRO GARCIA, MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional
XI Pinheiros, Comarca da Capital/SP, na forma da lei.. FAZ SABER a NATÁLIA DE
CÁSSIA SILVA DOS SANTOS (CPF 367.144.608-05), que nos autos da EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por NOVA MIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE
ALIMENTOS LTDA. em face de SUPER CHOPP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.,
por via da qual visa receber a dívida de R$7.748,92 (no ajuizamento) representa-
da por títulos vencidos e não pagos, foi requerida a DESCONSIDERAÇÃO da
PERSONALIDADE JURÍDICA com a inclusão dos sócios no pólo passivo do feito.
Estando a sócia supra em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO
por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, MANIFESTE-SE sobre o pedido e
requeira as provas cabíveis (art. 135 do CPC),  sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos alegados e ciente de que no silêncio será nomeado Curador
Especial. Fica também CITADA para que, após o prazo deste, em 03 dias, PAGUE o
DÉBITO ou, em 15 dias, OFEREÇA EMBARGOS, ou ainda, RECONHEÇA o crédito da
exequente e DEPOSITANDO 30% do valor da execução, inclusive custas e honorá-
rios, PAGUE o RESTANTE em 6 PARCELAS MENSAIS, atualizadas, SOB PENA de
PENHORA de tantos de seus bens quantos bastem para solução da dívida. Será
o presente afixado e publicado na forma da lei. São Paulo

19   e  20/09

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0028054-80.2017.8.26.0001 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) BWS COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA ME, CNPJ
07.064.932/0001-47, na pessoa de seu representante legal, que Banco do Brasil lhe ajuizou ação pelo
procedimento comum julgada parcialmente procedente, ora em fase de cumprimento de sentença, objetivando
o valor de R$ 44.886,83 (Quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos).
Estando a executada em local incerto/e ou não sabido foi determinada 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 retro, 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 14 de Setembro de 2018.       19 e 20/09

EDITAL DE CITAÇÃO. 4ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL V SÃO MIGUEL PAULISTA. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011257-80.2018.8.26.0005. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional
V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr. Mário Daccache, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PIOTELLO PIZZA
LTDA - ME, CNPJ 15.773.192/0001-46 e MARCOS MARTINS DE ALMEIDA, CPF 073.027.688-06 que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Itaú Unibanco 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 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de
R$ 316.482,55 (maio/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de agosto de 2018.                           19 e 20 / 09 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1073285-10.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA BARROS SOUTO MAIOR BAIAO, na
forma da Lei, etc.FAZ SABER a Vera Christina Georges - ME (CNPJ. 57.020.539/0001-20), que Vepea Importação
e Exportação Ltda lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 1.905,38 (julho de 2017), representada
pelas Duplicatas n°s 86239/2, 86830/2 e 1835/3. Estando a executada 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, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 30 de agosto de 2018.                                                                                            19 e 20 / 09 / 2018.

Brazilian Securities 
Companhia de Securitização
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

Edital de Convocação

Terceira Assembleia Geral de Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários
das 353ª e 354ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização

(“CRI” e “Securitizadora”, Respectivamente)
Ficam convocados os senhores titulares dos CRI (“Investidores”), nos termos da Cláusula Doze do Termo de Securitização 
de Créditos Imobiliários das 353ª e 354ª Séries da 1ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora 
(“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para a Terceira Assembleia Geral dos Investidores dos 
CRI (“Segunda Assembleia”), a se realizar no dia 09 de outubro de 2018, às 14:30h, no endereço da Securitizadora, 
na Avenida Paulista, nº 1.374, 17º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para discutir e, conforme o 
caso, deliberar sobre: (i) a contratação da Certifi cadora de Créditos Imobiliários (“Certifi cadora”) para realizar o serviço 
de Administração dos Créditos (conforme defi nição no Termo de Securitização), conforme proposta apresentada 
pela Certifi cadora; e (ii) a realização de pagamento em favor da Interservicer – Serviços de Crédito Imobiliário Ltda. 
(“Interservicer”) nos valores declarados como pendentes até a presente data, R$ 6.287,24. Os documentos relacionados 
às matérias da Ordem do Dia fi carão disponíveis para consulta dos Investidores na sede da Securitizadora. Os Investidores 
deverão se apresentar no endereço da Securitizadora acima indicado portando os documentos que comprovem sua 
condição de Investidor e, os que se fi zerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de mandato, com 
poderes específi cos para representação na Terceira Assembleia, no mesmo endereço da Securitizadora indicado acima, 
no momento da referida Terceira Assembleia. Sem prejuízo, e em benefício do tempo, os Investidores deverão encaminhar 
previamente os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail: ger1.agente@oliveiratrust.com.br, 
com, pelo menos, 2 (dois) dias úteis de antecedência, e apresentar as vias originais no momento da referida Terceira 
Assembleia.  São Paulo, 17 de setembro de 2018. Brazilian Securities Companhia de Securitização

CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF nº 08.347.250/0001-04 - NIRE 35.221.095.976

Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Sócios quotistas para comparecer à Assembleia Geral Ordinária que se 
realizará em 28 de setembro de 2018, às 15:00h, na sede social na Cidade e Estado de São Paulo, 
à Avenida Penha de França, nº 64, CEP: 03606-000, para fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: exclusão sócia minoritária Janaina Munhoz Mesquita. SP, 17/09/2018. 
 Deiner Bini - Sócio-administrador. (18, 19 e 20/09/2018)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015633-20.2017.8.26.0008 A MMª. Juíza de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. Márcia Cardoso, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a LUKFER FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME, CNPJ 02.318.787/0001-
60, na pessoa do seu representante legal que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte
de Banco Bradesco S/A, objetivando a procedência da ação e a condenação da ré ao pagamento de R$
57.957,43, referentes ao Contrato de Descontos de Direitos Creditórios e Borderôs de Descontos e Duplicatas
nºs. 2016011461358 e 2016011722720, firmados em 08/12/2016 e 19/12/2016, valor esse a ser devidamente
atualizado até o pagamento, acrescidos de juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios.
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 considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de agosto de 2018. 19 e 20/09

Companhia Comissária Alberto Bonfiglioli
CNPJ/MF nº 61.155.099/0001-95 - NIRE nº 35.300.012.631

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação

São convocados os senhores Acionistas da Companhia Comissária  Alberto Bonfiglioli para participarem da Assembleia Geral 

Extraordinária, a ser realizada no dia 28 de setembro de 2018, às 10:00 horas, na Rua Boa Vista, 186 - 9º andar - Centro,  

em São Paulo - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) eleição de Diretoria e fixação de seus honorários;  

b) outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, dia 20 de setembro de 2018. A Diretoria.

Bonfiglioli Comercial e Construtora S/A
CNPJ/MF nº 60.858.586/0001-51 - NIRE nº 35.300.053.966

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação

São convocados os senhores Acionistas da Bonfiglioli Comercial e Construtora S/A para participarem da Assembleia Geral 

Extraordinária, a ser realizada no dia 28 de setembro de 2018, às 09:00 horas, na Rua Boa Vista, 186 - 9º andar - Centro,  

em São Paulo - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) eleição de Diretoria e fixação de seus honorários;  

b) outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, dia 20 de setembro de 2018. A Diretoria.

Incremento Empreendimentos e Reflorestamento S/A
CNPJ/MF nº 43.457.837/0001-77 - NIRE nº 35.300.007.620

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação

São convocados os senhores Acionistas da Incremento Empreendimentos e Reflorestamento S/A para participarem da 

Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 28 de setembro de 2018, às 11:00 horas, na Rua Boa Vista, 186 - 9º andar 

- Centro, em São Paulo - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) eleição de Diretoria e fixação de seus honorários; 

b) outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, dia 20 de setembro de 2018. A Diretoria.

FOUR SECURITIZADORA S/A.
“Em constituição”

Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima e Estatuto Social
Data, hora e local: Realizada aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às 11:00 (onze) horas, na sede social, localizada 
à Rua Josephina Mandotti, nº 344, Sala 1, Jardim Maia, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo. Presença de Acionistas: 
Estiveram presentes todos os Acionistas, a saber, Sra. Cleonice Maria Arantes de Cicco, Sr. Bráulio Ricardo Merino e Sr. Milton 
Valsirolli, na qualidade de subscritores do Capital Social da empresa ora constituida, conforme as assinaturas apostas na Lista de 
Presença e no Boletim de Subscrição das quotas, representando assim, 100% (Cem por cento) do Capital Social votante. Composição 
da mesa: Presidente, Sra. Cleonice Maria Arantes de Cicco e Secretário, Sr. Bráulio Ricardo Merino. Publicações: Os acionistas 
foram convocados por Carta Convite, entregue em 26 de junho de 2018, estando assim dispensada a convocação por Edital segundo 
§ 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Ordem do Dia e Deliberações: A Sra. Presidente declarou instalada a Assembleia de Constituição 
da sociedade Four Securitizadora S/A., e, por unanimidade de voto e sem quaisquer restrições foi deliberado: 1) Leitura e 
aprovação da minuta do Estatuto Social - Dando início aos trabalhos, a Sra. Presidente solicitou a mim que procedesse a leitura 
da minuta do Estatuto Social para os presentes. Terminada a leitura, a Sra. Presidente da Mesa submeteu-a à discussão e votação, 
o que resultou em sua aprovação unânime pelos presentes, passando o Estatuto Social da Four Securitizadora S/A., a ter a 
redação estabelecida ao final das deliberações desta Ata. 2) Boletins de Subscrição das Ações - Foi aprovada a subscrição do 
Capital Social da Companhia, nos seguintes termos: Boletim de Subscrição I - a) Nome: Cleonice  Maria Arantes de Cicco, 
brasileira, separada judicialmente, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG 7.529.867-3 SSP-SP e CPF 932.682.898-00, 
nascida em 10/05/1958, residente à Av. Campista, 1349, Vila Rosália, cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07072-010; 
Bráulio Ricardo Merino, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, projetista, portador da Cédula de Identidade 
RG 11.850.064- 8 SSP-SP e CPF 009.906.978-43, nascido em 10/07/1959, residente á Rua 4 de Setembro, 86, Parque Renato 
Maia, cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07114-150 e Milton Valsirolli, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 5.418.615-8 SSP/SP e CPF 538.118.528-68, nascido em 
10/05/1952, residente à Rua Augusta, 183, Apto.  201, Torre Mantiqueira, Vila Augusta, cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, 
CEP 07025-130. 3) Ações subscritas: 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas com direito a voto, com valor nominal de 
R$ 1,00 (um real) cada uma. Percentual de integralização das Ações: 100% (cem por cento); Distribuição por subscritor: - Cleonice 
Maria Arantes de Cicco - 33,34% (trinta e três vírgula trinta e quatro por cento) de ações; - Bráulio Ricardo Merino - 33,33% 
(trinta e três vírgula trinta e três por cento) de ações e - Milton Valsirolli - 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de 
ações. 4) Eleição dos Membros da Diretoria e definição da remuneração global dos Diretores. Os acionistas aprovaram a 
eleição dos Srs(as). Cleonice Maria Arantes de Cicco, anteriormente qualificada, como Diretora-Presidente da Companhia; Bráulio 
Ricardo Merino, anteriormente qualificado, como Diretor de Relação Com Investidores e Milton Valsirolli, anteriormente qualificado, 
como Diretor Operacional da Companhia, todos com mandato de 03 (três) anos, iniciando nesta data de 12 de julho de 2018 e 
estendendo-se até 11 de julho de 2021. 4 (i.1) aprovar a remuneração global anual de até R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) 
para os membros da Diretoria, cuja distribuição será deliberada nos termos do Estatuto Social da Companhia; 4 (i.2) os membros da 
Diretoria ora eleitos aceitaram os cargos para os quais foram nomeados, afirmando expressamente, sob as penas da lei que não estão 
impedidos de exercer a administração de sociedades, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob 
os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, e tomaram posse em seus respectivos cargos, 
nos termos da legislação aplicável, mediante assinatura do Termo de Posse, lavrado em livro próprio. 5) Definição dos periódicos 
nos quais serão efetuadas as publicações legais - Os acionistas decidiram que as publicações dos atos da Companhia, nos moldes 
do disposto no art. 289 da Lei nº 6.404/76, serão realizadas no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no periódico “Jornal O Dia 
de Guarulhos”. 6) Aprovação do endereço da sede social da Companhia - Rua Josephina Mandotti, nº 344, Sala 1, Jardim Maia, 
na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07115-080. 7) Descrição da integralização do capital social - Foi declarado 
que o capital social de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se integralmente subscrito e integralizado neste ato. 8) Encerramento: 
Deliberados todos os itens contidos na Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa, após observadas as 
formalidades legais, e não havendo oposição de nenhum dos subscritores, declarou constituida a Companhia, deu por encerrados 
os trabalhos, agradecendo a presença de todos, pedindo-me que lavrasse a presente ata, a qual vai ao final assinada por mim, 
Bráulio Ricardo Merino, pela Presidente da Mesa, Cleonice Maria Arantes de Cicco, e pelos acionistas fundadores e membros da 
Diretoria, antes, porém, transcreve-se o Estatuto Social aprovado no item 1. NIRE 3530052017-3 de 16/08/2018.

ETENE - EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA DO NORDESTE S/A
CNPJ nº 28.127.806/0001-64 - NIRE 35300505671

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária em 02/04/2018
Data, Hora e Local: Aos 02/04/2018, às 09h, na sede social da sociedade, na Rua Hungria, 888, 1º andar, sala 2, 
Jardim Europa, CEP 01455-905, São Paulo/SP. Quorum de Instalação: A presença dos acionistas representando a 
totalidade do capital social. Presença: a) Marcelo Souza de Camargo Rodrigues, RG nº 17.442.234-9 SSP/SP e 
CPF nº 148.259.988-01, representante legal, nos termos do Contrato social da empresa, FM Rodrigues & Cia Ltda., 
CNPJ nº 48.893.226/0001-95. b)·Flavio Beloto  Gonçalves, RG nº 20.945.093-9 SSP/SP e CPF nº 245.907.928-18, 
representante legal, nos termos no Contrato social da empresa, Hersa Engenharia e Serviços Ltda., CNPJ nº 
01.376.473/0001-50. Deliberações: Os Acionistas da Companhia aprovam por unanimidade de votos, nos termos de 
seu Estatuto Social: As Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social findo em 31/12/2017; A 
Companhia não registrou lucro no exercício findo em 31/12/2017. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-
se a presente ata. SP, 02/04/2018. JUCESP 425.665/18-5 em 05/09/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ETENE - EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA DO NORDESTE S/A
CNPJ nº 28.127.806/0001-64 - NIRE 35300505671

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Aos 17/05/2017, às 14h, em SP/SP, na Rua Hungria, 888, 1º andar, sala 2, Jardim Europa. Presença: A Totalidade, FM 
Rodrigues & Cia. Ltda., CNPJ 48.893.226/0001-95, Sócio-Gerente: Marcelo Souza de Camargo Rodrigues, RG 17.442.234-
9 SSP/SP, CPF 148.259.988-01 e Hersa Engenharia e Serviços Ltda., CNPJ 01.376.473/0001-50, Diretor, Flavio Beloto 
Gonçalves, RG 20.945.093-9-SSP/SP e CPF 245.907.928-18. Mesa: Sr. Marcelo Souza de Camargo Rodrigues - 
Presidente; Sr. Flavio Beloto Gonçalves - Secretário. Deliberações: Eleição da Diretoria, foram eleitos Marcelo Souza 
de Camargo Rodrigues, RG 17.442.234-9 SSP/SP, e CPF 148.259.988-01 e Flavio Beloto Gonçalves, RG 20.945.093-
9-SSP/SP e CPF 245.907.928-18. O Presidente da Assembleia deu posse aos Diretores e, em cumprimento às disposições 
estatutárias, conforme proposta unânime dos Acionistas, a Assembleia Geral definiu que não haverá remuneração para 
a Diretoria. SP, 17/05/2017. Marcelo Souza de Camargo Rodrigues - Presidente; Flavio Beloto Gonçalves - Secretário. 
JUCESP 425.666/18-9 em 05/09/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE Lucas Miranda 
Mariano, REQUERIDO POR Mara Cristina de Sousa Miranda - PROCESSO Nº1037755-48.2017.8.26.0008. A MMª. 
Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. 
MARILIA CARVALHO FERREIRA DE CASTRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 17/05/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de LUCAS 
MIRANDA MARIANO, RG 50.497.141-4, CPF/MF 311.362.728-10, considerando-o incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil de modo geral e nomeada como CURADORA em caráter DEFINITIVO, a Sra. 
Mara Cristina de Sousa Miranda. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e 
afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de Agosto de 2018.   

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006398-92.2017.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo,
na forma da Lei, etc.FAZ SABER a BRUNO RAPHAEL GONÇALVES DO NASCIMENTO, CPF 371.742.248-06, que o
mandado monitório, expedido nos autos da Ação Monitória, ajuizada por Banco Bradesco S/A, converteu-se em mandado
executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 71.597,72 (setembro de 2017). Estando o requerido
em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir do 20 dias supra, efetue o
pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e
expedição do mandado de penhora e avaliação. 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 junho de 2018.                       20 e 21 / 09 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011092-61.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Auto Shop São Paulo Ltda (CNPJ. 02.518.429/0001-09) e Osvaldo Luis Zupelli (CPF. 089.572.478-
23), que Adriano de Conti Berbardi lhes ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 52.120,23 (julho
de 2014), decorrente do Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Estando os requeridos em lugar ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito (ficando isentos de
custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do
NCPC), ou ofereçam embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os
prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do
artigo 257, IV do NCPC. Será o presente, afixado e publicado.                                                   20 e 21 / 09 / 2018.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1018498-94.2018.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral,
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a L B M Medeiros Administração ME (CNPJ.
18.704.102/0001-53), que Sul América Companhia de Seguro Saúde lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a
quantia de R$ 8.554,85 (agosto de 2018), representada pelos Títulos n°s 102884930, 102912820 e 108467521,
todos da Apólice n° 19603. Estando a executada 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, afixado e publicado.                                                                            20 e 21 / 09 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011189-55.2012.8.26.0001 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) ELAINE CRISTINA DE ARRUDA, Brasileiro, Casada, Consultora, RG 11111267, CPF 104.534.938- 07. Com 
endereço à Avenida Jose Bonifacio, 1325, apto. 43, Jardim Flamboyant, CEP 13091-140, Campinas - SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de Associação Protetora da Infância - Província de São Paulo, para cobrança de R$ 8. 854,08 
(mar/2012), referente ao contrato de prestação de serviços Educacionais. Estando 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 (quinze) dias, a 
fluir do prazo supra, pague o valor supra, acrescido dos honorários advocatícios em 5%, ou, no mesmo prazo, ofereça 
embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                     [20,21] 

1º Ofício Cível do Forum Regional II - Santo Amaro- SP. Foro Regional II - Santo Amaro - Comarca de São Paulo.  
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006145-30.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) FELIPE AUGUSTO BARBI BARROS, CPF 075.319.956-46, que Arlinda de Jesus Sardinha ajuizou ação de 
execução, para cobrança de R$ 340.972,20 (fev/15), referente a locação do imóvel à Rua Paulo Eiró 230, Térreo. Estando o 
executado em lugar ignorado, expedese EDITAL de CITAÇÃO, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito 
atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias 
depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de 
mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, nomeando-se 
curador especial em caso de revelia. Será o edital por extrato afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                    [20,21] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS,COM PRAZO DE 10(DEZ)DIAS,expedido nos autos do PROC. Nº 
1063062-42.2017.8.26.0053.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 7ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emílio Migliano Neto, na forma da Lei, etc. Faz saber que a Companhia Metropolitana de Habitação 
de São Paulo - COHAB ajuizou em face de Antonio Moreira Alves, Espólio de Adelino Moreira Alves, por sua inventariante Maria 
Amélia Ferreira Alves, Maria Amélia Ferreira Alves, Katia Cristina Ferreira Alves, Karlson Marcelo Ferreira Alves e Carla Regina 
Ferreira Alves, ação de desapropriação, objetivando o imóvel localizado no Largo Coração de Jesus, nºs 12, 14 e 16, transcrição 
nº 68.878 2º ORI/SP, contribuinte nº 008.038.0028-2, declarado de utilidade pública pelos Decretos Municipais nº 57.860, de 
04/05/2017 e 57.879, de 19/09/17. E para levantamento dos depósitos efetuados e demais, expede-se o presente edital com o 
prazo de 10 dias contados a fluir da 1ª publicação no D.J.E, nos termos do art. 34 do Decreto Lei 3365/41. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de setembro de 2018.                  [20,21] 

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Moro defende sua competência para
julgar ação sobre sítio de Atibaia

São Paulo, quinta-feira, 20 de setembro de 2018 Nacional

Jornal O DIA SP
Página 5

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) está usando robôs
(bots, no jargão técnico em in-
glês) para auxiliar os eleitores
a tirar dúvidas sobre o pleito
de outubro e sobre candidatos.
Os assistentes virtuais funci-
onam por meio das contas do
Tribunal no Twitter (@TSEjus-
br) e no Facebook Messenger
(@TSEJus).

Para interagir com os pro-
gramas, o eleitor precisa envi-
ar mensagens a eles. Os assis-
tentes funcionam como “per-
fis” com quem o usuário dialo-
ga. No Facebook, basta o usu-
ário procurar o perfil do TSE e
enviar uma primeira mensagem.
Em seguida, aparecerão diver-
sas opções, como “dúvidas
frequentes”, “situação eleito-
ral”, “quitação eleitoral” e
“candidatos”.

Na “situação eleitoral”, por
exemplo, basta a pessoa forne-
cer nome completo e número
do título para que o assistente
consulte o banco de dados do
TSE e informe se a pessoa está
apta a votar na disputa de ou-

TSE usa robôs para ajudar
a tirar dúvidas de eleitores

tubro. Caso o eleitor tenha es-
quecido o número do título, é
possível recuperá-lo fornecen-
do algumas informações (como
data de nascimento e nome
completo da mãe). O programa
permite também consultar a
zona eleitoral.

Na opção “candidatos”, é
possível buscar todas as can-
didaturas, tanto nacionais
quanto nos estados. O robô
apresenta dados básicos e se
a candidatura foi ou não defe-
rida. O usuário pode solicitar o
programa de governo. O siste-
ma enviará o link para consul-
ta do documento. O programa
também dá a opção de ir para o
site DivulgaCandContas, onde
estão as prestações de contas
periódicas dos candidatos.

No Twitter, o robô funcio-
na de forma semelhante. O usu-
ário precisa buscar o perfil do
TSE e enviar uma mensagem
direta a ele, para que sejam
abertas as possibilidades de
consulta de informações sobre
questões eleitorais e sobre
candidatos. (Agencia Brasil)

O juiz Sergio Moro, da 13ª
Vara Federal de Curitiba, enviou
ao Supremo Tribunal Federal
(STF) manifestação em que de-
fende sua competência para
julgar a ação penal no qual o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva é réu por supostamente ter
recebido vantagens indevidas
de empreiteiras na reforma de um
sítio em Atibaia (SP).

Moro enviou ao Supremo de-
cisão em que negou à defesa de
Lula o envio do caso para a Justi-
ça Federal de São Paulo. Os advo-
gados alegam que a investigação
não está relacionada a desvios na
Petrobras e por isso não deve per-
manecer em Curitiba.

Na decisão, o magistrado re-
conhece ainda não ter ficado pro-

vado que dinheiro de contratos
com a Petrobras foram diretamen-
te utilizados na reforma do sítio,
mas disse que essa ligação só
poderá ser melhor examinada ao
longo do processo, e não ser des-
cartada antecipadamente.

“Se os elementos probatóri-
os citados são suficientes ou
não para a vinculação das refor-
mas do sítio a acertos de corrup-
ção em contratos da Petrobras,
ainda é uma questão a analisar
na ação penal após o fim da ins-
trução e das alegações finais”,
escreveu o magistrado.

Moro fez duras críticas à de-
fesa e a Lula. Para ele, em vez de
tentar esclarecer os pagamentos
das obras, a defesa prefere “ape-
lar para a fantasia da persegui-

ção política”. O juiz escreveu
ainda que Lula “ao invés de es-
clarecer os fatos e os motivos,
prefere ele refugiar-se na condi-
ção de vítima de imaginária per-
seguição política”.

Reclamação
O caso chegou ao STF de-

pois que a Segunda Turma deci-
diu, por maioria, em abril, que tre-
chos sobre o sítio que constam
nas colaborações premiadas de
ex-executivos da Odebrecht,
uma das empreiteiras envolvidas
no caso, deveriam ser remetidos
para a Justiça Federal de São
Paulo, de modo a serem melhor
apurados.  

Mesmo com a decisão do
STF, Moro decidiu dar prosse-

guimento à ação penal, por en-
tender haver outras provas no
processo suficientes para sus-
tentar o caso. A defesa de Lula
reclamou ao Supremo. Por duas
vezes, o relator da reclamação,
ministro Dias Toffoli, negou li-
minares para que o processo
fosse retirado de Moro.

Com a posse de Toffoli, nes-
te mês, como presidente do STF,
a reclamação foi encaminhada
para a ministra Cármen Lúcia,
nova relatora. Ela deverá decidir
sobre como proceder para o jul-
gamento do mérito da questão.
A procuradora-geral da Repúbli-
ca, Raquel Dodge, defendeu que
o caso do sítio em Atibaia (SP)
permaneça nas mãos de Moro.
(Agencia Brasil)

Governo lança programa de crédito
para hospitais filantrópicos

Uma resolução do Conse-
lho Curador do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço
(FGTS), publicada no Diário
Oficial da União de quarta-
feira (19), aprova o programa
de crédito destinado a entida-
des hospitalares filantrópicas
e sem fins lucrativos partici-

pantes do Sistema Único de
Saúde (SUS).

A medida tem, entre ou-
tros objetivos, o de possibili-
tar operações de crédito para
a reestruturação financeira,
financiamento de constru-
ções, ampliação ou reforma
de instalações, aquisição de

equipamentos, bens de con-
sumo duráveis e de tecnolo-
gia de informação.

As taxas de juros a serem
cobradas, por meio da linha de
crédito, que conta com recur-
sos do FGTS, será de 8,66%
ao ano.

O acompanhamento da

execução do programa de cré-
dito ficará a cargo do Minis-
tério da Saúde, bem como a
tarefa de subsidiar o Conse-
lho Curador com estudos téc-
nicos necessários ao seu apri-
moramento operacional e de-
finir as metas a serem alcan-
çadas. (Agencia Brasil)
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4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA LAPA/SP – 4º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) RMD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP (CNPJ 12.077.094/0001-86); MARCELO DIAS SILVA (CPF 
227.545.708-96); RENATO DIAS SILVA (CPF 310.451.318-06); LAIRTON SILVA  (CPF 980.372.778-87), e demais interessados, expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Proc. nº 1001084-96.2017.8.26.0010 – Ajuizada por ADÉLIA ROMBOLI 
BELTRAMI (CPF 674.995.548-72); GUILHERME ROMBOLI (CPF 060.205.558-01); JAIRO ROMBOLI (CPF 081.285.448- 96); DINAURA ROMBOLI RODRIGUES DE AGUIAR (CPF 644.669.578-00). A Dra. Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro Regional da Lapa/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 26/09/2018 às 14:00h, e com término no dia 28/09/2018 às 14:00h, entregando-o 
a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 28/09/2018 às 14:01h, e com término no dia 18/10/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo 
aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1) - MATRICULA nº 3.519 do 10º CRI da Capital/SP: Imóvel tipo Sobrado à 
Rua Augusto Miranda, nº 292, 14º Subdistrito  Lapa, e terreno medindo 6,00m de frente, por 24,00m da frente aos fundos de um lado de outro 20,50m com área de 133,50m2, confrontando de um lado com o prédio nº 282, de outro com imóvel de Aldo Faes e nos fundos com o lote 
30 da Rua Coriolano. Contribuinte nº 022.025.0019-7. AVALIAÇÃO: R$ 528.754,56 (Duzentos e vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em (agosto/2018). ÔNUS: Consta da certidão de 
ônus conforme AV-7 de 07.062018 – PENHORA EXEQUENDA; consta da certidão de ônus junta à municipalidade valor na divida ativa em R$ 16.523,00 até 13.08.2018. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.
canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br.
5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO JABAQUARA/SP – 5º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) ARACI BARRRETO DOS SANTOS, e s/marido ISRAEL BARRETO DOS SANTOS (CPF em comum nº 
811.098.818-00), e do credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e demais interessados, expedido nos autos da ação de Procedimento Sumário - Despesas Condominiais – Proc. 1019269-14.2014.8.26.0003 – Ajuizada por CONDOMINIO MARQUES DE LAGES (CNPJ 
54.208.236/0001-47). O Dr. Gustavo Santini Teodoro, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação 1ª Praça com início no 
dia 26/09/2018 às 14:00h, e com término no dia 28/09/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 28/09/2018 às 14:01h, e com término no dia 18/10/2018 às 14:00h, caso não haja 
licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 
1: Matrícula nº 69.777 do 14º CRI da Capital/SP: Apartamento nº 132, localizado no 13º andar do Bloco nº 02, integrante do “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARQUES DE LAGES”, sito à Rua Marquês de Lages, nº 1.532, na Saúde, 21º Subdistrito – um apartamento, com a área útil de 
61,485000m², área comum de 30,788077m², com área total de 92,273077m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,09615384615%. A este apartamento, corresponde uma vaga de garagem em lugar indeterminado, do tipo descoberta, em estacionamento coletivo, área esta, já incluída na 
área comum acima mencionada. Contribuinte nº 049.143.0698-0.  Laudo de Avaliação: Sala, cozinha, Área de serviço, 3 dormitórios, banheiro. AVALIAÇÃO: R$ 266.257,94 (Duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos) devidamente atua-
lizado pela tabela prática do TJSP em (agosto/2018). ÔNUS: Constam da certidão de ônus extraída do site ARISP em 27.08.2018, conforme R.2 de 09.02.1996 - hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal;  Av.8 de 28.12.2017 - PENHORA EXEQUENDA. DIVIDA ATIVA: conforme 
certidão de ônus junto a municipalidade, consta valor total da divida de R$ 20.491,88 atualizado até 27.08.2018. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br.
27ª VARA CÍVEL DO FORUM CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP – 27º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de BEM IMÓVEL e para intimação dos executados FERNANDO ANTONIO PIRES (CPF 802.215.488-15), GISELE MARIA DE OLIVEIRA FRANÇA (CPF 
121.260.438-51), bem como do credor hipotecário José Manuel Ribeiro Vicente (CPF 022.129.728-65) e s/mulher Maria Tereza de Matos Myre Dores Ribeiro Vicente (CPF 046.644.198-30) e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial – Co-
brança de Aluguel – Proc. nº 1086464-79.2015.8.26.0100 (583.00.2011.107028), ajuizada por ESPÓLIO DE PAULO LASKANI (CPF 007.682.438-15) representado por sua inventariante MARLI APARECIDA TRISTÃO LASKANI (CPF 893.973.048-87). O Dr. Vitor Frederico Kümpel, 
Juiz de Direito da 27ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de 
Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 26/09/2018 às 14:00h, e com 
término no dia 28/09/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 28/09/2018 às 14:01h, e com término no dia 18/10/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que 
os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Matricula nº 53.367 do 13º CRI 
da Capital/SP: APARTAMENTO nº 51, localizado no 5º andar do “EDIFÍCIO TRIANGULUM”, situado à ALAMEDA FRANCA, nº 1.401, onde faz esquina com Rua Bela Cintra, 1682, nesta Capital, 34º Subdistrito – CERQUEIRA CESAR,  com a área útil de 102,58m2, área comum 
de 28,26m2, perfazendo uma área total de 130,84m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 4,8333% na totalidade do terreno, ou 17,40m2. Contribuinte nº 013.012.0134-0. Objeto de Matricula nº 17.940 – 16º CRI da Capital; e, Matricula nº 53.368 do 13º CRI da Capital/SP:  VAGA 
DE GARAGEM indeterminada na unidade autônoma, localizada no subsolo do “EDIFÍCIO TRIANGULUM”, situado à ALAMEDA FRANCA, nº 1.401, onde faz esquina com Rua Bela Cintra, 1682, nesta Capital, 34º Subdistrito – CERQUEIRA CESAR, à qual cabe 1/18 da mesma 
garagem. A unidade autônoma garagem tem capacidade para abrigar 18 veículos de passeio, em lugar individuais e indeterminados, com auxilio de manobrista, com 334,68m2, e área útil de 17,35m2 de área comum, totalizando a área construída de 352,03m2 e a fração ideal de 46, 
80m2 ou 13,0042% da totalidade do terreno. Contribuinte nº 013.012.0134-0. O APTO É COMPOSTO POR: SALA (02 ambientes), 03 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), 02 BANHEIROS (1 SUÍTE), COPA / COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, DORMITÓRIO DE SERVIÇO e BANHEIRO 
DE SERVIÇO. TOTAL DA AVALIAÇÃO – APARTAMENTO + VAGA: R$ 1.001.583,19 (Um milhão, um mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), devidamente atualizado pela tabela prática do TJSP em (AGOSTO/2018). ÔNUS: Consta da certidão de ônus extraída 
do site ARISP de ambas as matrículas, constam conforme R-03 de 06.05.2014 – HIPOTECA – em favor de José Manuel Ribeiro Vicente e s/mulher Maria Tereza de Matos Myre Dores Ribeiro Vicente; e conformo AV-04 de 29.05.2017 – PENHORA EXEQUENDA. DIVIDA IPTU: 
Conforme certidão junto a municipalidade consta debito de dividas ativa no valor de R$ 1.957,55, atualizada até 27.08.2018. DEBITO DA AÇÃO: R$ 54.836,92 em (agosto/2018) DEPOSITÁRIO: Fernando Antonio Pires. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) 
levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br.
2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO JABAQUARA/SP – 2º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) ANTONIO FERREIRA FLOQUET (CPF 993.125.738-53), e s/mulher TERESA LUCIA FERREIRA FLOQUET 
(CPF 646.348.928-04), e do credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e demais interessados, expedido nos autos da ação de Procedimento Sumário - Despesas Condominiais – Proc. 0210146-21.1997.8.26.0003 (003.97.210146-9) – Ajuizada por CONDOMINIO MAR-
QUES DE LAGES (CNPJ 54.208.236/0001-47). A Dra. Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. 
CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a 
público pregão de venda e arrematação 1ª Praça com início no dia 26/09/2018 às 14:00h, e com término no dia 28/09/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 28/09/2018 às 
14:01h, e com término no dia 18/10/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) 
do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula nº 69.533 do 14º CRI da Capital/SP: Apartamento nº 51, localizado no 5º andar do Bloco nº 18, integrante do “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARQUES DE LAGES”, sito à Rua Marquês de Lages, nº 
1.532, na Saúde, 21º Subdistrito – um apartamento, com a área útil de 61,485000m², área comum de 30,788077m², com área total de 92,273077m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,09615384615%. A este apartamento, corresponde uma vaga de garagem em lugar indeterminado, 
do tipo descoberta, em estacionamento coletivo, área esta, já incluída na área comum acima mencionada. Contribuinte nº 049.143.1393-6.  Laudo de Avaliação: Sala, cozinha, Área de serviço, 3 dormitórios, banheiro. AVALIAÇÃO: R$ 316.308,38 (Trezentos e dezesseis mil, trezentos 
e oito reais e trinta e oito centavos) devidamente atualizado pela tabela prática do TJSP em (agosto/2018). ÔNUS: Constam da certidão de ônus extraída do site ARISP em 27.08.2018, conforme R.12 de 09.02.1996 - hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal; Av.13 de 25.05.2018 
- PENHORA EXEQUENDA. DIVIDA ATIVA: conforme certidão de ônus junto à municipalidade, nada consta. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br.
8ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO/SP – 8º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) ARMANDO JOSÉ TEIXEIRA DA LUZ (CPF nº 842.034.987-91), e s/mulher coproprietária ROMY KI-
MIKO FERREIRA SOUTO (CPF 192.266.258-59), bem como do credor Fiduciário RDV 10 PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO E VENDA S/A (CNPJ 05.966.428/0001-07) e demais interessados, expedido nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. 0057481-
95.2012.8.26.0002/01 – Ajuizada por ROBERTO LOMBARDI DE BARROS (CPF nº 083.885.308-01). A Dra. Adriana Marilda Negrão, Juíza de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do 
CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) 
portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 26/09/2018 às 14:00h, e com término no dia 28/09/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça 
com início no dia 28/09/2018 às 14:01h, e com término no dia 18/10/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 
13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula 186.970 do 18º CRI da Capital-SP: O APARTAMENTO nº 172, localizado no 17º andar da Torre 01, “EDIFÍCIO FLAMINGO”, integrante do “CONDOMÍNIO ILE ECO 
LIFE”, situado na Rua Francisco Marcondes Vieira, nº 3, esquina com a Rua Doutor Martins de Oliveira, no Jardim Londrina, 13º Subdistrito Butantã, com a área privativa coberta edi�cada de 145,210m2, área comum coberta edi�cada de 95,620m2, nela incluído o direito ao estacio-
namento de 03 (três) vagas de veículos da garagem coletiva, a área total edi�cada de 240,830m2, áreas comum descoberta de 58,211m2, a área total edi�cada de 299,041m2, e a fração ideal do terreno de 0,2736% nas demais de propriedade e uso comuns do condomínio. Contribuinte 
nº 171.271.0090-9. AVALIAÇÃO: R$ 1.000.000,00 (hum milhão) junho/2018. ÔNUS: Consta da certidão de ônus extraída pela ARISP em 20.08.2018, que conforme: R.7 de 26.11.2007 – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – em favor de RDV 10 PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO E VENDA 
S/A; AV de 01.02.2017 PENHORA EXEQUENDA; AV-9 de 26.09.2017 - PENHORA - em favor do exequente nos autos processo nº 0057480-13.2012.8.26.0002; AV-10 de 23.10.2017 – PENHORA – em favor de Cláudio Monteiro da Costa e outros, nos autos processo nº 1006782-
77.2013.8.26.0704; AV-11 de 06.12.2017 - PENHORA - em favor do exequente nos autos processo nº 0703810-47.2012.8.26.0704; AV-12 de 27.02.2018 - PENHORA - em favor de Karoline da Silva Oliveira, em tramite pela 84ª Vara do Trabalho, Processo nº 0000761-74.2012.5.02.0084. 
DEPOSITÁRIO: Armando José Teixeira da Luz. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br.

CORREÇÃO: Por uma falha técnica deixamos de publicar a parte final do Leilão

PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.
com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloeiro O� cial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a 
venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento CSM 1625/2009. Da comissão da 
Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço 
de arrematação do imóvel. Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da 
responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais 
como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados apurados junto 
ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibili-
dade de ação regressiva contra o devedor principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU � cam sub-rogados no 
valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos � scais 
apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação 
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste 
edital supre eventual insucesso nas noti� cações pessoais e dos respectivos patronos.

GRANDES OPORTUNIDADES EM LEILÃO!

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1007709-75.2014.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do
Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São
Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCELLO
PISCIOTTANO, Brasileiro, Solteiro,
Comerciante, RG 274039606, CPF 282.405.568-
50, que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de VIPE’S DAHER
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, com o
seguinte objeto: recebimento no valor de R$
43.239,11, decorrente de débito de aluguel
referente ao imóvel comercial situado à Avenida
Santa Catarina, 1929, “Box/Lux F1”, Vila Mascote,
São Paulo-SP. Estando o executado em lugar
incerto e não sabido, 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 dos
exequentes, 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% ao mês, sob
pena de penhora de bens e sua avaliação. Será
nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS.  B 20 e 21/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1040199-48.2017.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Anna Paula Dias da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) THIAGO
AUGUSTO TESSER,RG 27072422, CPF 217.155.348-08. Com , que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Olga Parmesan César, para
a cobrança de R$47.340,84 (abril/2017), referente aos débitos do Contrato de locação do
apartamento nº 606, situado na Rua Caetés, nº 737, Perdizes/SP. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em
03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o “quantum” reclamado, acrescido de juros
e correções monetárias, 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, facultando ao executado 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). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.          B 20 e 21/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1014768-12.2017.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do
Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São
Paulo, Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a RODRIGO
BIASOTTO SUDRE, CPF 341.255.918-06, que
Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação Execução
de Título Extrajudicial, para cobrança de R$
16.016,03 (15/09/2017), referente ao saldo devedor
da Cédula de Crédito Bancário nº 8.628.791.
Estando o executado em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 03 dias,
pague o débito atualizado ou em 15 dias, embargue
ou reconheça o crédito do exeqüente, comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 06 parcelas
mensais, atualizadas, prazos estes que começarão
a fluir após os 20 dias supra, sob pena não o fazendo,
ser convertido em penhora o bloqueio efetuado sobre
os valores de R$ 133,37 e R$ 2,37, presumindo-se
aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial
em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC).
Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. B 20 e 21/09

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
República Federativa do Brasil, a requerimento do ITAÚ UNIBANCO S/
A, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou interessar
possa que, GEZELI BACKES, brasileira, solteira, maior, gerente de
projetos, RG nº 4.308.722-1-SSP/SP, CPF nº 041.228.789-77,
domiciliado nesta Capital, residente na Rua Ponte Delgada nº 76,
apartamento nº 78, fica intimada a purgar a mora mediante o pagamento
referente a 03 (três) prestações em atraso, vencidas de 15/06/2018 a
27/08/2018, no valor de R$6.502,77 (seis mil, quinhentos e dois reais
e setenta e sete centavos), e respectivos encargos atualizado na data
de hoje no valor de R$6.505,22 (seis mil, quinhentos e cinco reais e
vinte e dois centavos), que atualizado até 25/11/2018, perfaz o valor
de R$12.822,73 (doze mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e
três centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de
mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo ITAÚ
UNIBANCO S/A, para aquisição do imóvel localizado na Avenida Miruna
nº 399, apartamento nº 1.103, localizado no 11º andar e vaga
indeterminada (nº 126, para efeito de disponibilidade e identificação),
na garagem localizada nos 1º e 2º subsolos e pavimento térreo, ambos
do Edifício Moema Studium, na Saúde – 21° Subdistrito, objetos de
“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força
de Escritura Pública” devidamente registrada sob n° 14 nas matrículas
nºs 121.043 e 121.044. 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 a devedora desde já advertida 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,
pelo fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação
da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário,
ITAÚ UNIBANCO S/A, 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, 17
de setembro  de 2018. O Oficial. 18, 19 e 20/09

VANDA MARIA DE OLIVEIRA PENNA ANTUNES DA CRUZ, Oficial do 16º registro
de Imóveis da Comarca da Capital, Faz saber, a todos quanto este edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que nos termos do artigo26 §4º, da Lei 9.514/97 e por solicitação
do fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com sede nesta Capital, à Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235, Bloco A, vila Olímpia, inscrito no
CNPJ?MF sob nº 90.400.888/0001-42, INTIMA os fiduciantes, JOSE CARLOS CONDE
NATARIO, brasileiro, gerente de vendas, RG nº 30.860.056-3-SSP/SP, inscrito no CPF
sob nº 284.886.978-05 e sua mulher TAINÁ CRISTINE DE BRITO CONDE, brasileira,
gerente comercial, RG nº 35.095.917-SSP/SP, inscrita no CPF nº 392.840.528-40, casados
no regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, dado como residentes
e domiciliados na Rua Capiberibe, nº 75, Jardim Aeroporto, podendo também ser
encontrados na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, nº 2.199, Apto 148, Torre 2,
Edifício Jacarandá, condomínio Líber Bosque dos Buritis, no 31º Subdistrito – Pirituba,
ambos nesta Capital, para que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última
publicação, efetuem neste Registro de Imóveis, situado na Rua Pamplona nº 1593 –
Jd.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 156.943, neste registro, em favor do fiduciário. 18, 19 e 20/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0049562-29.2010.8.26.0001 A MMª. Juíza de Direito da 6ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a Rafaela Paula Maranhão que 
Cezar Augusto das Neves Dias ajuizou ação de Execução 
de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 21.108,43 
(nov/15). Estando a executada em lugar ignorado, expede-se 
edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o 
débito atualizado, custas e despesas processuais, além de 
honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, a 
contar da citação (art.829 do CPC). Em caso de pagamento 
integral no prazo declinado, a verba honorária será reduzida 
pela metade, podendo oferecer embargos à execução, em 
15 dias (art.231 do CPC) 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 (artigo 916 do CPC), 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 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. [20,21] 

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

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  ,
para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser feito no
endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1E5E9 -  CONTRATO: 806050049276-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0605
- SAO MIGUEL PAULISTA

ENDERECO DO IMÓVEL: RUA MANUEL NUNES FIGUEIRA (ANTIGA RUA DONA
ADELINA PRADO), Nº 50, LOTE 02, QUADRA 10, CHACARA DNA OLIVIA, BAIRRO
DE ITAIM PAULISTA, DISTRITO DE ITAIM PAULISTA, SAO PAULO/SP

GLAUCO PECORAL DE BASTIANI, BRASILEIRO(A), VENDEDOR, CPF: 18083508802,
CI: 26.734.830-7 SSP/SP CASADO(A) COM GISELE CRISTINA DORETTO DE
BASTIANI,  BRASILEIRO(A), DIARISTA, CPF: 29180249884, CI: 33.497.989-4 SSP/
SP.

BANCO BONSUCESSO S/A
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA  ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

19 - 20 - 21/09/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO REGIONAL V - SÃO MIGUEL PAULISTA -3ª VARA CÍVEL - Av.
Afonso Lopes de Baião nº 1736 - sala 105 - São Miguel Paulista - CEP08040-000 -
Fone: 2052-8098 R.278 - São Paulo-SP - E-mail:saomiguel3cv@tjsp.jus.br - EDITAL
de CITAÇÃO - Prazo de 01 mês - Processo nº 1005030-62.2015.8.26.0005 - O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista,
Estadode São Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO FERNANDES, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) HELITON SANTOS DE OLIVEIRA, CPF 299.614.708-18, que lhe
foi proposta uma ação de BUSCA E APREENSÃO por parte de BANCO ITAUCARD
S.A., tendo por objeto o veículo marca Fiat, marca Sienda (FL)(NS)(CEL8), ano
2010, cor prata, placa EGD 8660, chassi 8AP17202LB2160395, Renavam
00256937176, com a consolidação da propriedade plena do bem no patrimônio
do autor, havido com alienação fiduciária pelo contrato nº 30410-247505696, de
23.12.2013, face ao não pagamento das parcelas. O veículo já foi retomado
pelo banco requerente (pp. 85/87). Encontrando-se o devedor 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, observando  que, executada a
liminar, o(a) devedor terá o prazo de 05 dias para pagar a integralidade da
dívida pendente, sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena
do(s) bem(ns) em nome do credor. Não sendo contestada a ação, o devedor
será considerado revel, caso em que seráno meado Curador Especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada maisS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2018.

19 e  20/09

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1012056-49.2017.8.26.0100. A Dra. CELINA DIETRICH E
TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO, Juíza de Direito da 15ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a GDR
HOLDING INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ nº 24.096.358/0001-28) que RODRIGUES CASSIANO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÂO
CONTRATUAL C/C COBRANÇA, objetivando A PROCEDÊNCIA do pedido também para condenar a
requerida ao pagamento dos valores devidos em virtude do contrato e da efetiva prestação de serviços pela
contraparte, dos meses de 01/08/2016 a 31/01/2017, totalizando R$ 175.000,00, ainda com a imposição de
correção e juros legais até o pagamento. 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, conteste o
feito. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 31/08/18. 19 e 20/09

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1018392-57.2017.8.26.0007 Classe: Assunto: Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária Requerente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A Requerido: Isnando Santos Moreira EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1018392-57.2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional
VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ISNANDO
SANTOS MOREIRA, Brasileiro, Solteiro, Tapeceiro, RG 49429883, CPF 370.658.628-28. Com endereço à
Rua Mar de Baffim, 120, Bloco 12 apto 41-A, Vila Paulista I, CEP 08490-620, São Paulo - SP, 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: Em 01/11/2016, requerente e requerido
celebraram contrato de financiamento de nº. 20025521143 com garantia de títulos e alienação fiduciária,segundo
o qual o primeiro financiou ao segundo a importância de R$ 45.447,84 (Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos
e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos) para aquisição de um Tipo do Bem: marca: VW -
VOLKSWAGEN modelo: FOX CITY 1.0 MI/1.0 Ano: 2010/2011 Cor: PRATA Combustível: GASOLINA Placa:
ERW1765 - chassi: 9BWAA05Z5B4042917, recebido em perfeitas condições de funcionamento. O numerário
deveria ser devolvido em 48 parcelas mensais e sucessivas.Ocorre que o requerido deixou de pagar as
parcelas vencidas desde 01/06/2017, circunstância que motivou a sua constituição em mora via notificação
extrajudicial com aviso de recebimento, nos termos do artigo 101, § 2º, da Lei 13.043/2014, e sujeitou-o às
sanções impostas pelas cláusulas do referido contrato. 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
20 de agosto de 2018. 19 e 20/09

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1040771-20.2017.8.26.0224 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Cheque Requerente: Luiz Sardinha Pontes Requerido: Marcia Cristina Ferreira EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1040771-20.2017.8.26.0224 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) MARCIA CRISTINA FERREIRA, CPF 502.394.518-99, que LUIZ
SARDINHA PONTES lhe ajuizou uma Ação de Enriquecimento sem Causa para a cobrança da quantia de
R$ 11.119,29, referente ao não pagamento de cheque, tendo como sacado o Banco Bradesco, cheque nºº
000018, conta 008715-7, Agência 3296. Estando o Réu em lugar ignorado, foi determinado 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 julho de 2018. Eu, Ricardo Ramon
Rivarolli, Coordenador, conferi. 19 e 20/09Edital de citação prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0013833- 96.2011.8.26.0100 

(USUC 301) O(A) Doutor(a) Paulo Cesar Batista dos Santos , MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro 
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Elizabeth Pucci 
Ferreira Brandão, Julio Ferreira Brandão, Alaide Bernardo de Freitas, Rozeli Aparecido Monteiro Pertela, Elza Maria 
Clemente da Silva, Alexandre Wilson Moreno, Cléo Guimarães Santos, Ângela Beatriz Lima Guimarães, Iraci Carlos da Silva, 
Luiz Sampaio do Amaral, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Wagner Lombarde e Maria de Fatima da Silva Lombarde, ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Travessa Elisa Garnerin (antiga Travessa Marília), 
nº 75 Distrito de Itaquera - São Paulo SP, com área de 183,17 m², contribuinte nº 139.370.0055-1, 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. 

Edital de intimação de Edinaldo Augusto da Silva, Rafael Dantas Porto Nascimento, William Terence Dunne, representante 
legal de Diário da Causa operária e represente legal do Partido da Causa Operária  PCO, com prazo de 20 (vinte) dias 
expedido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2150742-13.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo  SP em que é 
autor João Agripino da Costa Dória Júnior. A EXMA. Sra. Desembargadora Fernanda Gomes Camacho, do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, Faz saber a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem 
interessar possa, que referidos autos se processam perlo Serviço de Processamento do 3º Grupo de Câmaras de Direito 
Privado  5ª e 6ª câmaras, situado no Pátio do Colégio nº 73, 5º andar, sala 515, sendo interposto em face do r. despacho 
proferido nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, oriunda da 1ª Vara Cível 
do Foro Regional do Jabaquara (Processo nº. 1043715-76.2017.8.26.0100) proposta por João Agripino da Costa Dória 
Júnior em face de Edinaldo Augusto da Silva, Rafael Dantas Porto Nascimento, William Terence Dunne, Diário da Causa 
Operária e Partido da Causa Operária  PCO, requerendo a procedência do pedido formulado, para o fim de reformar a 
decisão agravada. Faz saber ainda que foi determinada às fls 39 sua intimação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém alegue ignorância, e expedido o presente edital, 
que será afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, quatorze de agosto de 2018.        

Processo 1012930-84.2015.8.26.0009 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/
A - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012930-84.2015.8.26.0009. 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 a MARCELO GUIMARÃES DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, Administrador, RG 46.878.636-3, CPF 936.181.823-
68. Com endereço à Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 235, Paraiso, CEP 04004-030, São Paulo - SP, que lhe
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, objetivando a quantia
de R$ 39.209,23 (maio de 2016), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal n° 282.944.492.
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
a quantia bloqueada judicialmente de R$ 1.201,98. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de agosto de 2018.              20 e 21 / 09 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021382-33.2017.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) TELE WORLD COMERCIO E TELEMARKETING LTDA - EPP, CNPJ 01.939.971/0001-64, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Itaú Unibanco S/A., com o seguinte objeto: recebimento de R$ 271.220,29 (nov/2017),
decorrente de cédula de crédito bancário confissão de dívida parcelamento PJ garantido por recebíveis de cartões de crédito.
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, 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
dos exequentes, 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. Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC).
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                       20 e 21 / 09 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027886-66.2014.8.26.0001. A Dra. Ariane de Fátima
Alves Dias Paukoski Simoni, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP, Faz Saber a Speed
Racer Centro Automotivo Comercial Ltda (CNPJ. 1.263.716/0001-44) e José Arnaldo de Paula Lima Checchia (CPF.
049.319.198-47), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 92.539,61
(junho de 2015), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n° 7.146.159, carteira
385, conta corrente n° 74.660, agência 94. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que
em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida
pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito em
6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 29 de agosto de 2018.                                                                       20 e 21 / 09 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1039374-41.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO FRESCA, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) IEDA LAMONICA MARTINS, CPF n.º 213.889.418-56, LAERTE MARTINS, CPF n.º 533.909.038-
87, e AUTO POSTO PORTELA LTDA., CNPJ n.º 61.278.651/0001-32, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento
Comum por parte de Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, objetivando que seja declarada a rescisão do Contrato de
Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos com Revendedor, entabulado entre as partes, por
culpa da parte contrária e que os requeridos sejam condenados ao pagamento das cominações pecuniárias decorrentes
da rescisão, devolvendo os equipamentos de propriedade da requerente cedidos em comodato, bem como se
absterem de usar as cores e manifestação da marca Ipiranga, além de promoverem o pagamento das despesas
processuais 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, 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.                                                                                                                    20 e 21 / 09 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1049481-84.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) NATUS BEEF ENTREPOSTO DE CARNES LTDA, CNPJ 12.732.645/0001-06 E DIEGO DE ANDRADE TRINDADE,
Advogado, CPF 006.592.671-44, que Itaú Unibanco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 1.415.455,38
(agosto de 2017), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo para Capital de Giro Garantido por Duplicata (Giropré
- Parcelas Iguais/Flex - DP) sob n° 30980/235369543. 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, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS.                                                                                                                                             20 e 21 / 09 / 2018

Processo: 1111087-42.2017.8.26.0100.Este juízo FAZ SABER a Jervis de Padua Faria, domiciliado em local
incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de Rescisão Contratual por Comunidade Religiosa João Xxiii,
alegando em síntese: o réu deixou de pagar os valores pactuados em contrato de cessão onerosa de jazigo,
motivo pelo qual postulou a resolução do pacto. 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. No silêncio, será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. O presente edital tem
o prazo de 20 dias. 19 e 20/09

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0167415-87.2009.8.26.0100 (USUC 
662) 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) Oscar Americano de Caldas Filho, Herdeiros de Maria 
Luiza Ferraz Americano de Caldas, a saber: Anna Helena Americano de Araújo, Anna Cecília Americano, Anna Luiza Americano, 
Oscar Americano Neto,Anna Elizabeth Americano;Antônio Joaquim da Encarnação Guedes,Deluvina Felicia,réus ausentes,incer-
tos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Manoel 
Pires de Sá e outros, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Coronel 
Damião de Gois,nº3 Parque Maria Luisa-São Paulo SP,com área de 130,00m²,contribuinte nº116.287.0037-7,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.   [19,20] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006967-18.2013.8.26.0704/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER Intimação. Prazo 20 dias.Proc. 1006967- 8.2013.8.26.0704. A Dra. Monica Lima Pereira, Juíza de Direito da 
2ª Vara Cível do Butantã/SP. Faz saber que nos autos de ação de cumprimento de sentença, movida por Condomínio 

-
inventariante Giancarlo Antonio Vinicius Frisoli CPF 262.404.888-01, que se encontra em lugar ignorado, da penhora dos 

3175. Passando a fluir dos 20 dias supra o prazo de 15 dias para impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma 
da lei. a(o) NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de agosto de 2018.                               [19,20] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008493-18.2015.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível,do Foro Regional III-Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MARIA LUIZA CARRERA MARETTE,Brasileiro,CPF 010.707.898-87.Com endereço à Doutor Pinto Ferraz, 204, Vila Mariana, CEP 
04117-040,São Paulo-SP e NELSON CARRERA PERES,Brasileiro,CPF 010.707.898-87.Com endereço à Rua Otavio Nebias,182, 
apto. 11, Paraiso, CEP 04002-011, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Aureo 
Alves da Silva e outros, com o seguinte objeto: o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda referente a imóvel 
situado na rua Belmiro Zanetti Esteves, nº 247, no valor de R$ 217.500,00. 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.[19,20] 

 

36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 36º Ofício Cível. Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo
n° 0159141-71.2008.8.26.0100. O Dr. Swarai Cervone de Oliveira, Juiz de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central
da Capital/SP, Faz Saber a Choppgeladinho Ltda (CNPJ. 004.624.160/0001-62) e Robério José Gomes Paiva (CPF.
068.779.584-20), que Itaú Unibanco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 338.990,75
(junho de 2008), representada pelos Contratos de Empréstimo n°s 0042062137889, 1455828460, 1463100860
e 1466853960. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20
dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15
dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o
arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 4.693,45. Decorridos os prazos supra, no silêncio,
será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será
o presente, afixado e publicado. SP, 19/07/2018.                                                                         19 e 20 / 09 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1001360-70.2016.8.26.0008. Classe: Assunto: Notificação - Inadimplemento.
Requerente: Banco Bradesco S/A. Requerido: Rodrigo da Rocha Costa  e Wilkiane Gusmão da Rocha Costa. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001360-70.2016.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª
Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SãoPaulo, Dr(a). RUBENS PEDREIRO LOPES, na forma da
Lei, etc.FAZ SABER a WILKIANE GUSMÃO DA ROCHA COSTA,CPF 382.778.008-00, que contra si e Rodrigo da
Rocha Costa foi proposta uma ação de Notificação por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese ter firmado
contrato de alienação fiduciária nº 000674356-0, em 21/06/2012, com os requeridos, no valor de R$ 440.000,00 para
quitação integral em 360 meses, referente à aquisição do imóvel matrícula nº 59.696, do 6º Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo-SP, estando inadimplentes desde 25/06/2014, na quantia de R$ 113.521,16 (em fevereiro/
2016). Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua NOTIFICAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta, conforme artigos 726 e 727 do Novo Código de Processo Civil, bem como, nos
termos do artigo 729 do referido Código, realizada a notificação, os autos serão entregues ao requerente. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nestacidade de São
Paulo, aos 01 de agosto de 2018.                                                                                                19 e 20 / 09 / 2018.
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Fluxo de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Lucro líquido do exercício (3.377) (4.644)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido  do exercício com o
  caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais:
Valor justo de propriedades para investimentos 3.534 6.708
Imposto de renda e contribuição social diferidos (282) (2.209)
(Aumento) nos ativos operacionais: 9.461
Impostos a recuperar (2) (1)
Aumento nos passivos operacionais: Impostos a recolher      (55) (189)
Fornecedores 3 –
Outras obrigações – (23.376)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  29 (14.250)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de propriedades para investimentos (41) (962)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos           (41) (962)

Pagamento de IR e contribuição sindical 30 205
Aumento de capital – 15.187

Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa 18 180
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 179 –

197 179
Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa 18 179

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital 
social 

subscrito
Reserva

de lucros
Prejuízos 

acumulados Total

12.405 4.899 –

Aumento de capital 15.187 – – 15.187

Prejuízo líquido do exercício  – (4.644) (4.644)

Absorção da reserva de lucros – (4.644) 4.644 –

27.592 255 – 27.847

Prejuízo líquido do exercício – – (3.377) (3.377)

Absorção da reserva de lucros – 255 255 –

27.592 – 24.470

GRP GP 29 Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 18.115.906/0001-17

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

Balanços Patrimoniais 2017 2016
215

caixa e equivalentes de caixa 197 179
– 208

Impostos a recuperar 18 16
Não circulante 24.261 27.754
Investimentos 24.261 27.754
Total do ativo 24.476 28.157

Demonstrações de Resultado
2017 2016

Gerais e administrativas (145) (363)
Valor justo de propriedades para investimentos (3.534) (6.708)

(7.071)
(2) (12)
29 414

(6.669)
Corrente (7) (184)

Diferido 282 2.209

(4.644)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 2017 2016
(4.644)

Resultado abrangente total (4.644)

Balanços Patrimoniais 2017 2016

6 28

Fornecedores 3 –

Impostos a recolher 3 28

Não circulante –  282

Impostos diferidos – 282

Patrimônio líquido 24.470 27.847

Capital social 27.592 27.592

Reserva de lucros – 255

Prejuizo acumulado (3.122) –

Total do passivo e patrimônio líquido  24.476 28.157

Diretoria: Carlos Augusto Leite – Contador CRC 1SP 240.786/O-7

GRP GP 20 Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 14.023.333/0001-40

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
Balanços Patrimoniais 2017 2016

Ativo / Circulante 245 148
Caixa e equivalentes de caixa 120 12
Impostos a recuperar 125 124
Outros créditos – 12
Não circulante 52.591 80.313
Investimentos 52.590 80.312
Intangível 1 1
Total do ativo 52.836 80.461

Demonstrações das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Capital 
social

Reserva 
de lucros

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2015 69.297 6.882 –   76.179
Aumento de capital 300 –   – 300
Lucro líquido do exercício – 376   – 376
Saldos em 31/12/2016 69.597 7.258 –   76.855
Aumento de capital 1.243 –   –   1.243
Absorção da reserva de lucros  –   (7.258) 7.258 –   
Prejuízo do exercicio –   –   (25.469) (25.469)
Saldos em 31/12/2017 70.840  –   (18.211) 52.629

Demonstrações de Resultado 2017 2016
Receita operacional liquida 89 –
Custos (893) –
Prejuízo bruto (804) –
Despesas operacionais: Gerais e administrativas (439) (1.000)
Outras receitas/despesas operacionais – (138)
Valor justo da propriedade para investimento (27.794) 2.244

(29.037) 1.106
(4) (9)

9 24
Prejuízo/(Lucro) antes do IR e da CS (29.032) 1.121
IR e CS: Corrente (9) (6)
Diferido 3.572 (739)
Prejuízo/(lucro) líquido do exercício (25.469) 376

Demonstrações de Resultado Abrangente 2017 2016
Prejuízo/ (lucro) líquido do exercício (25.469) 376
Resultado abrangente total (25.469) 376

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Prejuizo (Lucro) líquido do exercício (25.469) 376
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o 
  caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais:
Valor justo de propriedades para investimentos 27.794 (2.244)
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos (3.572) 739
(Aumento) nos ativos operacionais: 2.370
Impostos a recuperar (1) 22
Despesas antecipadas – 75
Outros créditos 12 –
Aumento nos passivos operacionais: Impostos a recolher              12 (196)
Fornecedores 112 (402)
Adiantamento de clientes 49 –
Caixa aplicado nas atividades operacionais (1.063) 740
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de propriedades para investimentos (72) (1.694)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos (72) (1.694)

Aumento de capital 1.243 300
1.243 300

Aumento/(redução) saldo de caixa e equivalentes de caixa  108 (654)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 12 666

120 12
Aumento/(redução) saldo de caixa e equivalentes de caixa     108 (654)

Passivo e patrimônio líquido / Circulante 158 34
Fornecedores 122 10
Impostos a recolher 36 24
Não circulante 49 3.572
Impostos diferidos – 3.572
Adiantamento de clientes 49 –
Patrimônio líquido 52.629 76.855
Capital social 70.840 69.597
Reserva de lucros – 7.258
Prejuízos acumulados (18.211) –
Total do passivo e patrimônio líquido 52.836 80.461

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

Diretoria: Carlos Augusto Leite – Contador CRC 1SP 240.786/O-7

GRP GP 23 Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 14.023.158/0001-91

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

Balanços Patrimoniais 2017 2016
Ativo / Circulante 419 240
Caixa e equivalentes de caixa 223 152
Contas a receber 36 –
Impostos a recuperar 40 39
Despesas pagas antecipadamente 52 49
Outras contas a receber 68 –
Não circulante 42.659 55.604
Investimentos 42.658 55.603
Intangível 1 1
Total do ativo 43.078 55.844

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Prejuízo líquido do exercício                                                                                                              (12.898) (559)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o 
 caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais:
Valor justo de propriedades para investimentos 12.930 (490)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (1.342) 142
(Aumento) nos ativos operacionais: 3.206
Contas a receber (36) –
Impostos a recuperar (1) 4
Despesas pagas antecipadamente (3) (49)
Outras contas a receber’ (68) –
Aumento nos passivos operacionais: Impostos a recolher                 36 (108)
Fornecedores (201) (528)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
  atividades operacionais (1.583) 1.618
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de propriedades para investimentos – (3.194)
Baixa de propriedades para investimentos 15 –
Aquisição de intangível  – (1)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos 15 (3.195)

Aumento de capital 1.639 741
1.639 741

Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa 71 (836)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 152 988

223 152
Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa 71 (836)

Demonstrações de Resultado Abrangente
2017 2016

Prejuizo (lucro) líquido do exercício (12.898) (559)
Resultado abrangente total (12.898) (559)

Balanços Patrimoniais 2017 2016
Passivo e patrimônio líquido / Circulante 209 374
Fornecedores 154 355
Impostos a recolher 55 19
Não circulante  – 1.342
Impostos diferidos  – 1.342
Patrimônio líquido 42.869 54.128
Capital social 53.576 51.937
Reserva de lucros  – 2.191
Prejuizos acumulados (10.707)  –
Total do passivo e patrimônio líquido 43.078 55.844

Demonstrações de Resultado
2017 2016

Receita líquidas 35  –
Custo (123) –
Prejuízo bruto (88) –
Receitas/Despesas operacionais: Gerais e administrativas(1.204) (909)
Valor justo de propriedades para investimentos (12.930) 490
Outras receitas/despesas operacionais  – (5)

(14.222) (424)
(20) (18)

6 33
Prejuízo antes do IR e da CS (14.236) (409)
Imposto de renda e contribuição social: Corrente (4) (8)
Diferido 1.342 (142)
Prejuízo líquido do exercício (12.898) (559)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital 
social

Reserva 
de lucros

Prejuizos 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2015  51.196  2.750 –  53.946 

Aumento de capital  741  –   741 

Prejuízo do exercício  –  (559) –  (559)

Saldos em 31/12/2016  51.937  2.191 –  54.128 

Aumento de capital  1.639 – –  1.639 

Absorção da reserva de lucros  (2.191)  2.191 –

Prejuízo do exercício  – –  (12.898) (12.898)

Saldos em 31/12/2017  53.576 –  (10.707)  42.869

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

Diretoria: Carlos Augusto Leite – Contador CRC 1SP 240.786/O-7

GRP GP 28 Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 18.115.897/0001-64

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

Balanços Patrimoniais 2017 2016
Ativo / Circulante 657 1.483
Caixa e equivalentes de caixa 438 1.371
Despesas antecipadas 27 26
Impostos a recuperar 106 86
Outras contas a receber 86 –
Não circulante 62.450 73.089
Investimentos 62.450 73.089
Total do ativo 63.107 74.572

Balanços Patrimoniais 2017 2016

Passivo e patrimônio líquido / Circulante 366 396

Fornecedores 344 347

Obrigações trabalhistas  – 19

Impostos a recolher 22 30

Não circulante 95 784

Adiantamentos de clientes 94 –

Outras contas a pagar 1 1

Impostos diferidos – 783

Patrimônio líquido 62.646 73.392

Capital social 72.396 71.397

Reserva de lucros – 1.995

Prejuizos acumulados (9.750)  –

Total do passivo e patrimônio líquido 63.107 74.572

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício (11.745) 93
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o 
caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais:
Valor justo de propriedades para investimentos 11.420 (974)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (783) 280
(Aumento) nos ativos operacionais: 6.555
Impostos a recuperar (20) (2)
Despesas antecipadas (1) (26)
Outras contas a receber (86) –
Aumento nos passivos operacionais:
Impostos a recolher (8) (51)
Obrigações trabalhistas (19) 9
Fornecedores (3) (1.101)
Adiantamentos de clientes 94 –
Caixa líquido nas atividades operacionais (1.151) 4.783
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Pagamento de imposto de renda e contribuição social – (170)
Aquisição de propriedades para investimentos (781) (3.574)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos            (781) (3.744)

Aumento de capital 999 –
999 –

Aumento (redução) saldo de caixa e equivalentes de caixa(933) 1.039
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.371 332

438 1.371
Aumento (redução) saldo de caixa e equivalentes de caixa(933) 1.039

Demonstrações dos Resultados
2017 2016

Receita liquidas 96  –
Custos (120) –
Prejuizo bruto (24)  –
Receitas/Despesas operacionais: Gerais e administrativas(1.105) (702)
Valor justo de propriedades para investimentos (11.420) 974

272
(5) (19)
45 158

Prejuizo (Lucro) antes do IR e da CS                                                                         (12.509) 411
Imposto de renda e contribuição social: Corrente (19) (38)
Diferido 783 (280)
Prejuizo (Lucro) líquido do exercício (11.745) 93

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

2017 2016
Prejuizo (lucro) líquido do exercício (11.745) 93
Resultado abrangente total (11.745) 93

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital
social

Reserva
de lucros

Prejuizo
acumulados Total

Saldos em 31/12/2015 71.397 1.902  – 73.299

Lucro líquido do exercício  – 93  – 93

Saldos em 31/12/2016 71.397 1.995 – 73.392

Aumento de capital 999 – – 999

Prejuizos líquido do exercício  –  – (11.745) (11.745)

Asorção da reserva de lucros  – (1.995) 1.995  – 

Saldos em 31/12/2017 72.396  – (9.750) 62.646

Diretoria: Carlos Augusto Leite – Contador CRC 1SP 240.786/O-7

Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação do executado TIAGO ALVES DE OLIVEIRA (CPF nº
296.108.478-46 e RG nº 32.115.167-7 SSP), e ELIANA CORREA LEITE (CPF n º 050.985.418-40 e RG nº
14.158.847 SSP).  A Dra. Claudia de Lima Menge, MM Juiza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional
do Pinheiros/SP, na forma da, Lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Praça do bem imóvel,
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os autos da
Ação de Despejo em fase de Execução, ajuizada por SONIA MARIA KAJIMOTO, Processo n° 0119535-
75.2009.8.26.0011, tendo sido designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas
a seguir: O bem será vendido no estado em que se encontra e a praça será realizado por meio eletrônico, com
fulcro no artigo 879 Código de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br. A 1ª praça terá início no
dia 05/11/2018 às 14:00 horas e término dia 08/11/2018 às 14:00 horas onde serão aceitos lances de
interessados previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou
igual ao valor da avaliação em 1ª Praça, fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia 08/11/2018 às
14:01 horas que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 29/11/2018, às 14:00 horas. Em
primeira praça deverá o lance ser superior ao valor da avaliação. Em segunda praça, se for o lance inferior
ao valor da avaliação, ficará submetido e condicionado à posterior homologação pelo MM. Juízo responsável,
sendo que o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial, não sendo aceito em hipótese alguma
lance vil, de acordo com o artigo 891 do CPC. As praças serão conduzidos pelo Leiloeiro Público Oficial Sr°
Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857.
Os lances poderão ser ofertados pela lnternet, por meio do site www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial.
Correrão por conta do arrematante todas as providências necessárias para a imissão na posse do bem, bem
como, as despesas condominiais não pagas nesta ação, além daquelas com a transferência, incluindo taxas
e emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e tributários gerados pelo imóvel, que subrogarão no preço
da arrematação nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. O arrematante
deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o
encerramento do praça/ciência da liberação do lance condicional, por meio de guia de depósito judicial em
favor do Juízo responsável, com a comprovação do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão,
será assinado o auto de arrematação, caso não sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará,
imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam
submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista no art. 897 do CPC.
O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão,
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem, conforme disposição
expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, por meio de deposito judicial, não estando
a referida comissão incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a vontade do arrematante e
deduzidas as despesas incorridas. Descrição do bem:  Um terreno á ‘passagem particular “C”, no 13º
Subdistrito, Butantã, com área de 154,00m², medindo 7,00m de frente para a referida passagem, 22,00m do
lado direito, de quem da frente olha o terreno; 22,00m do lado esquerdo e 7,00m nos fundos, confrontando no
lado direito com propriedade de Jose Manoel Bertuci, no lado esquerdo com propriedade de Oswaldo Prieto
e nos fundos com propriedade de Ennoc Elias Carminholi, distando 119,00m da faixa sanitária, localizada ao
lado esquerdo de quem da referida faixa sanitária entra na passagem particular “C”, para a qual tem frente
o terreno. Contribuinte nº 185.073.0043-9, objeto da matticula 58.072 do 18º CRI/SP. Avaliação R$ 341.000,00
(base 11/2015), valor que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária
do TJ/SP. Cosnta do AV. 6 que a Pasagem particular C, denomina-se atualmente Rua Doutor Candido de
Moraes Leme Junior.nº 50. Do Pagamento Parcelado - Os interessados poderão apresentar proposta de
pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: claudio@allianceleiloes.com.br (Art.
895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do
lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES
PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das
prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas;
O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante,
a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu
a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Adjudicação - Na hipótese de adjudicação do bem pelo
exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial, que
nesse caso será de 3% (três por cento). Remição da Execução ou Acordo - Se o(s) executado(s), após a
publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou alienado o bem, deverão
apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia comprobatória do referido pagamento,
acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou celebração do acordo,
sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverão o(s) executado(s) pagar
a importância devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais, honorários advocatícios e a comissão
devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exeqüenda). A publicação
deste Edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos.
Dos autos não consta recurso. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. São
Paulo, 03 de setembro de 2018. Claudia de Lima Menge – Juíza de Direito

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:09/10/2018 - A partir das: 15:00
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU RUA TURIASSU
N°1371, SAO PAULO/SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a RUA ARACI, 162,
COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA, SP,  telefone 1139310744, faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

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

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

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

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

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

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

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

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:1D411- CONTRATO: 102514105922-3-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA-
AGENCIA: 0251-8 MOEMA

FATIMA REGINA LIMA, BRASILEIRO(A), DO LAR  CPF 01027915892, CI 11.759.756-
SSP/SP, CASADO(A) COM REINALDO DE SOUZA LIMA, BRASILEIRO(A),
INDUSTRIÁRIO  CPF 44323000863, CI 109.385.780-SSP/SP.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: UM PREDIO, SITUADO NA RUA JOSE DA PENHA,S/N°,
(N°7 NAO OFICIAL), CASA 7, DO PROJETO, ANTIGA RUA 18,LOTE 6, DA QUADRA
21, DA VILA SILVIA, NO 3°SUBDISTRITO -PENHA DE FRANÇA, SÃO PAULO, SP. E
SEU TERRENO MEDINDO 5,049M DE FRENTE PARA A REFERIDA RUA, POR
23,10M. DO LADO DIREITO DE QUEM DA RUA OLHA PARA O IMOVEL,24,09M.DO
LADO ESQUERDO, TENDO DOS FUNDOS 4,95M ENCERRANDO A ÁREA DE
116,79M2. CONFRONTANDO PELO LADO DIREITO COM A CASA 06, DO LADO
ESQUERDO COMA CASA 08,  E NOS FUNDOS COM A CASA 13, SENDO QUE OS
N° DAS CASAS CONFRONTANTES NÃO SÃO OFICIAIS E SIM DO PROJETO DE
CONSTRUÇÃO COMTODAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, ACESSORIOS E
GARAGEM SE HOUVER
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 442.966,56
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 329.000,00

SED:1D31B- CONTRATO: 820330010117-2-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA-
AGENCIA: 1603 PARQUE SAO JORGE

WILSON SANCHEZ, BRASILEIRO(A), METROVIÁRIO  CPF 73034983700, CI
19.565.806-SSP/SP, CASADO(A) COM KATIA CRISTINA PINTO SANCHEZ,
BRASILEIRO(A), BANCÁRIA  CPF 09036864810, CI 15.585.611-X-SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO N°23, DO TIPO “D”, LOCALIZADO NO
1°ANDAR OU 2° PAVIMENTO DO BLOCO “44” DO “PARQUE RESIDENCIAL SANTA
BARBARA”, SITUADO À RUA ESCORPIÃO, N°550, NO DISTRITO DE ITAQUERA,
SÃO PAULO, SP. CONTENDO A ÁREA UTIL DE 48,5700M2, ÁREA COMUM DE
6,142205M2, ÁREA TOTAL DE 54,712205M2, E A FRAÇÃO IDEAL NO TERRENO DE
0,0835104%. CABENDO-LHE O DIREITO A GUARDA DE UM VEÍCULO DE PASSEIO,
NO ESTACIONAMENTO DESCOBERTO LOCALIZADO NO ANDAR TERREO OU 1°
PAVIMENTO DO CONJUNTO COM TODAS AS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS E
ACESSÁORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 323.298,50
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 166.000,00

ITUPEVA, 17/09/2018
ARY ANDRÉ NETO

17 - 20/09 - 09/10/2018

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL DA AFALESP

A Comissão Eleitoral, constituída nos termos estatutários, convoca os
associados da AFALESP - Associação dos Funcionários da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, para a eleição da Diretoria, Conselho
Fiscal e Conselho Deliberativo da entidade, que se realizará dia 07 de
novembro de 2018, das 10 às 17 horas, no Espaço de Convivência,
situado no subsolo do Palácio 9 de Julho. O registro das chapas
concorrentes deverá ser feito por requerimento de inscrição de chapas
completas, por escrito, e com assinatura de todos os concorrentes, na
mesma folha ou declaração anexa, em duas vias, devendo ser
apresentado na secretaria da AFALESP, a partir da data da convocação
até às 18 horas do dia 08 de outubro de 2018. O candidato ao cargo de
Presidente da Diretoria Executiva será responsável pela Chapa e
receberá o protocolo de inscrição. São Paulo, 18 de setembro de 2018.
JULIANO HENRIQUE CRUZ CEREIJIDO - Presidente da Comissão
Eleitoral.

CONVOCAÇÃO
A diretoria da AFALESP – Associação dos Funcionários da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - CONVOCA, nos
termos estatutários, os associados para a Assembleia Geral Ordinária
que se realizará no dia 22 de outubro de 2018, às 18:00 horas, no
plenário José Bonifácio do Palácio 9 de Julho (1º andar), para deliberar
sobre a seguinte ordem do Dia: 1) Leitura e aprovação da Ata da
Assembleia Geral anterior; 2) Prestação de Contas do triênio. São
Paulo, 19 de setembro de 2018. RITA AMADIO DE B. A. FERRARO –
Presidente.

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS/NOTAS FISCAIS
Empresa: Pinheiro & Pinheiro Participações LTDA CNPJ:
04.979.112/0001-97 Endereço: R: Padre Guilherme Pompeu,
nº 01, Centro, Santana de Parnaíba/SP. Comunica o extravio
do talão de notas fiscais inicial: Nº 001 à Nº da nota final: 250.

19, 20 e 21/09

DAMOVO DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF: 56.795.362/0001-70 - N.I.R.E: 35.300.113.691

CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
São convocados os Senhores Acionistas desta Companhia para se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 27
de setembro de 2018, às 10:00 horas, na Rua Carlos Comenale nº 281,
1º Andar, Cerqueira César, CEP 01332-030, São Paulo, Capital, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Alteração da sede social da
Companhia; e (b) Reforma e Consolidação do Estatuto Social da
Companhia. São Paulo, 19 de setembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012634-46.2016.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Rodolfo César Milano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) F.T.
COSMÉTICOS LTDA (OHANA COSMÉTICOS), CNPJ 00.012.689/0001-74, Rua Emilio
Barbosa, 199, Vila Prudente, CEP 03135-040, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma
ação de Monitória por parte de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para à cobrança
da quantia de R$ 118.368,60 (05/02/2016), acrescidos de juros e correção monetária,
referente ao saldo devedor da Proposta de Abertura de Conta, limite de crédito, produtos
e serviços bancários-pessoa jurídica, bem como ao pagamento de custas honorários e
demais cominações. 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, pague a quantia atualizada
e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa,
ou apresente embargos monitório. Caso não seja efetuado o pagamento ou apresentado
embargos monitórios, constituirse-á de pleno direito o título executivo judicial. Não sendo
apresentado embargos monitórios à ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS.          B 20 e 21/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº
1042651-65.2016.8.26.0100 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(o) Y. J. KANG - CONFECÇÕES, CNPJ 14.748.903/0001-60.
Com endereço à Rua Sampaio Viana, 725, ap 21, Paraiso, CEP 04004-002, São Paulo -
SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, alegando em síntese: Ajuizou uma Ação
com Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 30.594,66
(30.04.2016), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como ao pagamento dos
valores correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que vierem a ser emitidas,
vencidas e inadimplidas, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica
do imóvel situado na Rua Jaraguá, nº 778, Bom Retiro, São Paulo/ SP, instalação 49924605,
cliente 0021696196. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as
alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). 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 20 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.          B 20 e 21/09

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0081720-63.2012.8.26.0100 - 1595/10.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana
Paula Mendes Carneiro, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) . Geraldo de Pinho Maia,
Maria de Lourdes Vuolo Maia, Osvaldo Giopato, Marialva Giopato, Irene Fragoso Pereira,
João Matias Pereira, Maria Manuela Henriques, Reginaldo de Carvalho Silva, Benedita
de Borba Pereira ou Benedita Pereira Teizen, Jose Teizen, Gottlieb Schreiner, Maria
Schreiner, Manuel Eduardo Rebelo Pereira, Helena Fragoso de Camargo, Claudio de
Camargo, Bruno Carlone, Suzete Bezerra Carlone, Antonio Florio, Ivana Sterzi Florio,
Espólio de Josefa Torrente Vazquez, Manuel Padin Torrente, Sebastian Sirvent Gomez,
Dolores Becerra Vazquez, Hygino Prado Noronha Construções Ltda, Reginaldo de
Carvalho Silva, Liduina Benevides Aires Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Denise Spadini
Santilli e Ademar Santilli ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de
domínio do imóvel localizado na Rua Francisco de Assis Araújo, 51/53 - Casa 04, São Paulo
- SP, Cep. 04456-200, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. B 20 e 21/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009160-27.2017.8.26.0005
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista,
Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
CELIO MARCOS RODRIGUES EMBALAGENS LTDA ME, CNPJ 08.030.518/0001-80,
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco Bradesco S/A, alegando
em síntese: que é credor(a) do réu pela importância de R$ 11.090,02 (valor atualizado até
31/05/2017), representada pelo demonstrativo de débito, Relação de Cheques e Borderôs
de Desconto de Cheques contratos nº 2016010266562, nº 2016010151770 e nº
2016010489479. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento
da quantia devida, bem como o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por
cento) do valor atribuído à causa, hipótese em que ficará isento(a) do pagamento de
custas processuais ou ofereça embargos em igual prazo, sob pena de, decorrido o prazo,
que fluirá a partir do prazo deste edital, ser(em) constituído(s) em título executivo judicial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de julho de 2018.          B 20 e 21/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021862-79.2015.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
RICARDO ANTONIO SANTIN, CNPJ 08.758.538/0001-71. Com endereço à Estrada
Kizaemon Takeuti, 1.300, loja 1-A, Jardim Clementino, CEP 06775-001, Taboão da Serra
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., com o seguinte objeto: cobrança de fatura
decorrente de contrato de fornecimento de energia elétrica, no valor de R$ 44.110,20.
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. B 20 e 21/09
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007874-25.2014.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo
Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HILDA MARIA DE FREITAS BELINE, Brasileiro,
CPF 104.052.688-82, com endereço à Rua Afonso Luís Borba, 473, Lagoa da Conceição, CEP 88062-040,
Florianopolis - SC, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Associação
Nóbrega de Educação e Assistência Social - ANEAS, com o seguinte objeto: recebimento de R$ 5.491,59,
referente a dois instrumentos particulares de confissão de dívida decorrentes de serviços educacionais
prestados. Estando a executada em lugar ignorado, expedese edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias
supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias,
embargue ou reconheça o crédito dos exequentes, 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. Será o presente, afixado e publicado. Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257,
inciso IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de setembro de 2018. 20 e 21/09

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS- Processo nº 0023391-48.2018.8.26.0100 - A Dra. Laura de
Mattos Almeida, MMª Juíza de Direito da 29ª Vara Cível do Foro Central, da Comarca de São Paulo, na forma
da Lei, etc... Faz saber a IONE DE SOUZA TOME-ME, CNP/MF sob nº 02.598.037/0001-99, que nos termos
dos artigos 513, §2°, IV, e 523 do Código de Processo Civil, fica intimado a partir da publicação desta, para
pagar o débito, R$ 17.013,64 (FEV/2018), cf planilha constante nos autos, no prazo de 15 dias atualizado até
a data do efetivo pagamento, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10%. Não
efetuado o pagamento voluntário no prazo legal, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente a parte executada, nos próprios autos, sua
impugnação. O presente será afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, aos 06 de agosto de 2018.

20 e 21/09

Edital de Citação. Prazo 20 dias Proc. nº 1001085-90.2017.8.26.0007 O Dr. Antonio Marcelo Cunzolo Rimola,
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional VII - Itaquera/SP, na forma da Lei, etc... FAZ SABER
ao 3G TRANSPORTES LTDA, CNPJ 3.105.846/0001-84, na pessoa do seu representante legal e RICARDO
MORANDIM, CPF 112.473.318-30 que o Banco Bradesco S/A, ajuizou-lhes Ação de Execução de Título
Extrajudicial objetivando a cobrança de R$ 86.693,90, referente ao Instrumento Particular de Confissão de
Dívida e Outras Avenças, celebrado em 14/12/2015. Encontrando-se os executados em lugar ignorado e
incerto, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado, quando então
a verba honorária que foi fixada em 10% do valor do débito, será reduzida em 5%, em caso de pagamento, e
querendo ofereça embargos no prazo de 15 dias, facultando-lhes nesse prazo, reconhecendo o crédito dos
exequentes, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, requerer
que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas e juros de 1% ao mês, prazos estes
que começarão a fluir, após os 20 dias supra. Na ausência de embargos, os executados serão considerados
revéis, sendo-lhe nomeado curador especial. Será o presente edital, publicado na forma da lei. São Paulo, 23
de agosto de 2018. 19 e 20/09

Processo 1004301-48.2015.8.26.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Wilson Ferreira Machado
e outro - Assim, por meio desta decisão, que servirá como EDITAL (PRAZO DE 20 DIAS), FAÇO SABER
à ROSENEDE LOPES DOS REIS MINUCI, CPF 050.851.818-08 e LAERCIO MINUCI, CPF 031.833.028-
88, que lhes foi proposta uma ação de execução de titulo executivo extrajudicial, por WILSON FERREIRA
MACHADO, para o pagamento da quantia de R$ 80.501,99, referente à três cheques. Frustradas as tentativas
de sua localização, foi determinada sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta para
que pague a dívida supramencionada, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios,
fixados no patamar de dez por cento(10%) sobre o valor do débito, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação.
A parte executada fica ciente de que, nos termos do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de
pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade.
Poderá, ainda, oferecer embargos à execução, por meio de advogado, distribuídos por dependência e instruídos
com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231,
do Código de Processo Civil. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por
cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica a parte executada
advertida que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação
dos honorários advocatícios, multa em favor da parte exequente, além de outras penalidades previstas em lei.
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. 19 e 20/09

Pacer Transporte e Logística S.A.
CNPJ/MF 12.621.274/0001-87 - NIRE 35.300.503.171

Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária em 08/11/2017
Data, Hora e Local: Em 08/11/17, às 10h, na sede da Companhia, estabelecida na Rodovia Anhanguera, s/nº, km 15 - CLA Galpão 03 - Parte, Parque São Domingos, 
Município de SP/SP, CEP 05112-000 (“Companhia”). Convocação e Presença: Presentes os acionistas, representando a totalidade do capital social com direito 
de voto, conforme lista de presença de acionistas. Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º, Artigo 124 da Lei 6.404/76. Mesa: Presidente -  
Sr. Alexandre Bichara Caldas; Secretário - Sr. Luciano Guedes de Mello Costa. Ordem do Dia: AGO: 1. Deliberar sobre a proposta de remuneração anual da  
diretoria. AGE: 2. Deliberar sobre a alteração de endereço da filial no Estado do Ceará, NIRE 23.999.803.181 e CNPJ 12.621.274/0018-25; 3. Abertura de 04 
filiais: 3.1 Estado do Pará no município de Ananindeua; 3.2 Estado de Alagoas no município de Rio Largo; 3.3 Estado do Amazonas no município de Manaus;  
3.4 Estado da Bahia no município de Salvador; 4.  Alteração de objeto social da Filial no Estado do Piauí na cidade de Teresina, NIRE 22.999.802.842 e  
CNPJ 12.621.274/0023-92; 5. Deliberar sobre a alteração de endereço da filial no Estado da Paraíba, NIRE 25.999.801.881. Deliberações: Em virtude das alterações 
mencionadas e da abertura das filiais, os acionistas deliberam por unanimidade e sem ressalvas: AGO: 1. Foi aprovada, por maioria, sem qualquer restrição ou 
ressalva, a proposta de remuneração anual da Diretoria, correspondente ao período de 01/04/17 a 30/03/18 em até R$2.500.000,00. AGE: 2. A alteração de 
endereço da Filial na Cidade de Maracanaú/CE, NIRE 23.999.803.181 e CNPJ 12.62.274/0018-25, para o endereço Rua José Pereira, nº 772 - Quadra 005 - Parte, 
Paupina, Fortaleza/CE, CEP: 60874-380. Desta forma, a filial passa a vigorar com a seguinte redação: “A Filial na Rua José Pereira, nº 772 - Quadra 005 - Parte, 
Paupina, Fortaleza/CE - CEP: 60874-380, CNPJ 12.621.274/0018-25 e NIRE 23.999.803.181, tem como objeto social CNAE 4930-2/02 transporte rodoviário de 
carga, exceto produtos perigosos e mudanças: intermunicipal, interestadual e internacional; CNAE 5211/7-99 depósitos de mercadorias para terceiros, exceto 
armazéns gerais e guarda móveis; CNAE 5250/8-04 serviços de coordenação e desenvolvimento de projetos logísticos para transporte de carga e CNAE 9511-8/00 
reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.”. 3. A Abertura de 04 filiais, nos seguintes endereços: 3.1 A abertura de Filial na Cidade  
Ananindeua/PA, no endereço Passagem São Pedro, nº 05 - Sala A/B - Parte, Bairro Coqueiro, Ananindeua/PA, CEP: 67113-320 e objeto social constando a seguinte 
atividade econômica: CNAE 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; CNAE 4930- 2/01 transporte rodoviário de 
carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; CNAE 4930-2/02 transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional; 3.2 A abertura de Filial na Cidade de Rio Largo/AL, no endereço Loteamento São Caetano, s/nº - Lotes 21 e 22 Parte, Bairro Tabuleiro 
do Pinto, Rio Largo/AL, CEP: 57100-000 e objeto social constando a seguinte atividade econômica: CNAE 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores 
e de equipamentos periféricos; CNAE 4930-2/01 transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; CNAE 4930-2/02 transporte 
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 3.3 A abertura de Filial na Cidade de Manaus/AM, 
no endereço Rua Francisca Mendes, nº 2367 - Sala 01 - Parte, Bairro Cidade de Deus, Manaus/AM, CEP: 69097-400 e objeto social constando as seguintes 
atividades econômicas: CNAE 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; CNAE 5250-8/03 agenciamento de cargas, 
exceto para o transporte marítimo; CNAE 5320-2/01 serviço de coletas, entregas, transporte e distribuição de documentos por terceiros, malotes e courrier;  
3.4 A abertura de Filial na Cidade de Salvador/BA, no endereço Rua Carinhanha, nº 19 - Quadra 19 Parte Loteamento Jardim Brasília, Bairro Pemambues, Salvador/BA,  
CEP: 41130-135 e objeto social constando a seguinte atividade econômica: CNAE 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos 
periféricos; CNAE 4930-2/01 transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; CNAE 4930-2/02 transporte rodoviário de carga, 
exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 4 A alteração de objeto social da Filial no Estado do Piauí na cidade de 
Teresina, NIRE 22.999.802.842 e CNPJ 12.621.274/0023-92 para CNAE 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 
CNAE 5250-8/03 agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo; CNAE 5320-2/01 serviço de coletas, entregas, transporte e distribuição de 
documentos por terceiros, malotes e courrier. Desta forma, a filial passa a vigorar com a seguinte redação: “A Filial na Rua João Cabral, nº 2690 - Sala 09 Parte, 
Bairro Acarape, Teresina/PI-CEP: 64002-095, CNPJ 12.621.274/0023-92 e NIRE 22.999.802.842, tem como objeto social CNAE 9511-8/00 reparação e manutenção 
de computadores e de equipamentos periféricos; CNAE 5250-8/03 agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo; CNAE 5320-2/01 serviço de 
coletas, entregas, transporte e distribuição de documentos por terceiros, malotes e courrier.”; 5. A alteração de endereço da Filial na Cidade de João Pessoa/
PB, NIRE 25.999.801.881, passa para o endereço Rua Manoel Lopes de Carvalho, nº 415 - Sala 101, Ernesto Geisel, João Pessoa/PB, CEP: 58075-427. Desta forma, 
a filial passa a vigorar com a seguinte redação: “A Filial na Rua Manoel Lopes de Carvalho, nº 415 - Sala 101, Ernesto Geisel, João Pessoa/PB - CEP: 58075-427,  
NIRE 25.999.801.881, tem como objeto social CNAE 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.”. Nada mais.  
Acionistas Presentes Sr. Alexandre Bichara Caldas e Sr. Luciano Guedes de Mello Costa. SP, 08/11/17. Mesa: Alexandre Bichara Caldas - Presidente; Luciano 
Guedes de Mello Costa - Secretário. Acionistas Presidente: Alexandre Bichara Caldas; Luciano Guedes de Mello Costa. [Autenticação: A presente é cópia fiel  
da original lavrada no livro de atas de Assembleia Geral da Companhia.]. JUCESP nº 546.845/17-4 em 06/12/17. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CPE – Compostos Plasticos de Engenharia Ltda.
CNPJ/MF nº 11.272.246/0001-39 - NIRE 35.223.784.841

Instrumento Particular de 10ª Alteração e Consolidação do Contrato Social - Pelo presente instru-
mento particular, as partes abaixo: QOPPAR Participações Ltda., com sede na Calçada das Margaridas,
nº 163, Sala 2, Condomínio Centro Comercial Alphaville, Barueri, SP, CEP 06453-038, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 11.153.224/0001-50, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob o NIRE 35.223.141.436, neste ato representado por seu administrador José Melnik, bra-
sileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 19.405.614 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob o nº 099.665.168-32, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Calçada
das Margaridas, 163, Sala 2, Condomínio Centro Comercial Alphaville, CEP 06453-038; Conmarc Asses-
soria Ltda., com sede na Rua Pais de Araújo, 29, 15º andar, conjunto 155, Sala Conmarc, Itaim Bibi, São
Paulo, SP, CEP 04531-940, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.463.144/0001-00, com seus atos
constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.218.928.547, neste
ato representado por seu sócio e administrador Marc Buckingham Slezynger, brasileiro, casado, empresá-
rio, portador da cédula de identidade RG nº 18.632.444 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
136.707.478-93, com endereço na Rua Pais de Araújo, 29, 15º andar, conjunto 155, Sala Conmarc, Itaim
Bibi, São Paulo, SP, CEP 04531-940 e; Serock Participações S/A (denominação antiga Sierock
Particicipações S/A.), com sede na Calçada das Margaridas, nº 191, Centro Comercial, Barueri, SP, CEP
06453-038, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.237.502/0001-42, com seus atos constitutivos registrados na
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.332.407, neste ato representado pelo seu
diretor José Melnik, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 19.405.614
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 099.665.168-32, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de
São Paulo, na Calçada das Margaridas, 163, Sala 2, Condomínio Centro Comercial Alphaville, CEP
06453-038; Na condição de sócios detentores da totalidade do capital social da CPE – Compostos
Plasticos de Engenharia Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Miguel
Nelson Bechara, 360, sala A, CEP 02712-130, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.272.246/0001-39, com seu
Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE
35.223.784.841, em sessão de 22 de outubro de 2009, e última alteração do Contrato Social em fase de
registro perante a mesma repartição, resolve alterar o seu Contrato Social, nos termos e condições descri-
tos abaixo: 1- Resolvem os sócios em comum acordo reduzir o capital social em R$ 65.709.456,00 (ses-
senta e cinco milhões, setecentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), mediante o cancela-
mento de 65.709.456 (sessenta e cinco milhões, setecentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis)
quotas, por absorção parcial do prejuízo acumulado em 31/12/2017. Desta forma, o capital social que era
R$ 115.709.456,00 (cento e quinze milhões, setecentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais)
integralizado, passa a ser de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), divididos em 50.000.000
(cinquenta milhões) quotas representativas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada. 1.2- Em face a
aludida redução a Cláusula 5ª do Contrato Social passa a ser lida com a seguinte redação: Cláusula 5ª: O
capital social, totalmente integralizado, é de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), divididos em
50.000.000 (cinquenta milhões) de quotas representativas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada,
distribuído entre os sócios da seguinte forma: • Sócios • Quotas • Valor-R$: QOPAR Participações Ltda •
49.999.998 • R$ 49.999.998,00. Conmarc Assessoria Ltda • 1 • R$ 1,00. Serock Participações S/A • 1 • R$
1,00. Total • 50.000.000 • R$ 50.000.000,00. Parágrafo Único: À responsabilidade de cada sócia é limita-
do ao valor de suas quotas. Todavia, respondem as sócias solidariamente pela integralização do capital
social. 2- Resolvem os sócios em comum acordo alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ/MF sob nº
11.272.246/0003-09, registrada na Jucesp sob o NIRE 35.903.788.631, saindo da Avenida Santos
Dumont, 4.444, Planta A, Conceiçãozinha, Guarujá, SP, CEP 11.460-007 e indo para: Rua Miguel Nelson
Bechara, 379, Galpão, Bairro do Limão, São Paulo, SP, CEP 02.712-130. Ficam ratificadas todas as
demais cláusulas e condições do Contrato Social, não alteradas pelo presente instrumento. Nada mais
havendo a tratar, a 10ª Alteração do Contrato Social foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor e forma, que
foram assinadas por todos os presentes. São Paulo, 29 de agosto de 2018. QPPAR Participações Ltda.,
José Melnik, Serock Participações S/A, José Melnik, Conmarc Assessoria Ltda, Marc Buckingham
Slezynger, José Melnik - Administrador, Marc B. Slezynger - Administrador.


