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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1058327-90.2015.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
RODRIGO SOUSA DAS GRAÇAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Dennis Guerin, CPF
022.732.708-01, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Educacional Bricor Ltda.,
objetivando a cobrança de R$ 13.659,53 (maio/2015), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados nos anos letivos de 2012 e 2013. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno
direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de setembro de 2018. 24 e 25.10

COMPANHIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA PARA E-COMMERCE
CNPJ/MF nº 05.314.972/0001-74 - NIRE 35.300.436-041

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os acionistas da Companhia Brasileira de Tecnologia para E-Commerce (“Sociedade”) convocados 
para a Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade que se realizará, em 1º de novembro de 2018 às 
10:00 h, na sede social situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 4440, 10º andar, CEP 04538-132, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Deliberar 
sobre a aprovação da operação de aquisição da totalidade das quotas de emissão de sociedade pela 
Companhia. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Companhia, os documentos 
a que se refere o Artigo 135, §3º da Lei 6.404/76. São Paulo, 23 de outubro de 2018.
    Mariano Gomide de Faria - Presidente do Conselho de Administração.     (24, 25 e 26/10/2018) 

EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 0013361-54.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Cumprimento
de Sentença - Inadimplemento Exeqüente: Melia Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda Executado:
Marcelo Silva Pereira EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013361-
54.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO SALVETTI D ANGELO, na forma da Lei, etc. Faz saber ao réu Marcelo Silva
Pereira (CPF: 11.236.028-89 e RG: 18.691.909 SSP/SP), que Melia Brasil Administração Hoteleira e
Comercial Ltda, lhe ajuizou uma ação cobrança ora em fase de Cumprimento de Sentença, referente ao débito
condominial do apto. nº 339, do Bloco 01, do Condomínio, denominado Costabella Marina E Resort, localizado
na Gleba O, na Estrada de Acesso ao Saquinho de Itapirapuã, Pontal 2º Distrito do Município de Angra dos
Reis - RJ. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO,
por EDITAL, para que efetue o pagamento do débito, de R$ 26.904,59, devidamente corrigido, no prazo de 15
(quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10%
(dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo art. 523 do NCPC). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 04/09/18. 24 e 25/10

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1121461-20.2017.8.26.0100 Classe: Assunto: Monitória -
Pagamento Requerente: Kuraray South América Ltda Requerido: Terra de Santa Cruz Vidros e Cristais de
Segurança Ltda. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1121461-20.2017.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Thania
Pereira Teixeira De Carvalho Cardin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TERRA DE SANTA CRUZ
VIDROS E CRISTAIS DE SEGURANÇA LTDA., que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de
Kuraray South América Ltda, para cobrança da quantia de R$ 222.286,21, referente ao “Instrumento Particular
de Confissão de Dívida Garantido por Títulos de Crédito” (“Contrato”). Estando a ré em lugar ignorado,
expede-se o presente edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito (acrescido de 5%
de honorários advocatícios e isenção de custas) ou ofereça embargos. Não sendo contestada a ação, a ré será
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 11 de outubro de 2018. 24 e 25/10

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0008273-51.2017.8.26.0008. O Dr. Luis Fernando Nardelli,
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé - SP, na forma da lei, etc... Faz saber a AURORA
BAUMHAKL (RG nº 15.696.714-5, e CPF/MF nº 142.892.878-24), WILLIAN WAGNER TOLEDO (RG nº
11.570.295-7 e CPF/MF nº 952.877.798-87) e ANA PAULA DE LIMA (RG nº 50.162.519-7 e CPF/MF nº
435.741.958-18) que AFA JUNIOR EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA lhe ajuizou AÇÃO DE
DESPEJO CC COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO ora em fase de Cumprimento de Sentença,
referente ao não pagamento dos alugueis, IPTU, bem como despesas de água e luz do  imóvel situado à Rua
Anambés, nº 69, Bairro Vila Formosa. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Intimação por Edital, para que efetue o pagamento do débito de R$ 34.601,96, devidamente
corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será
acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo 523,
§§1º e 3º do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 12/09/
18. 24 e 25/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 0031517-87.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento
de Sentença - Duplicata Exeqüente: GRÁFICA E EDITORA GRAFNORTE Executado: Luciano Guimarães
Sabioni EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0031517-87.2018.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LEILA HASSEM
DA PONTE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCIANO GUIMARÃES SABIONI, Brasileiro, CPF
339.003.278-90, com endereço à Rua Sanches de Aguiar, 200, Vila Oratorio, CEP 03192-140, São Paulo -
SP, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de GRÁFICA E EDITORA
GRAFNORTE, alegando em síntese: lhes ajuizou uma Ação Monitória ora em fase de Cumprimento de
Sentença, representada pelas duplicatas nº 001069-A e 001069-B, que não foram pagas e foram devidamente
protestadas, no valor de R$ 4.256,15.Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue o pagamento do débito, de R$ 4.256,15, devidamente
corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será
acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, do artigo 513 § 2º, inciso IV,
do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de setembro de 2018. 24 e 25/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036663-37.2014.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico
Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLOS ALBERTO DE CARVALHO ARAÚJO,
Brasileiro, Casado, Administrador, RG 7.662.225, CPF 042.106.068-98, com endereço à Alameda Lorena,
1650, Loja Poko Pano, Jardim Paulista, CEP 01424-002, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Sumário por parte de Instituto Magno de Educação, alegando em síntese: para responder aos
termos da presente ação de cobrança e apresentar sua defesa que porventura tiver, devendo a ação ser
julgada totalmente procedente, para o efeito de ser o Requerido condenado a pagar o valor total devido de R$
26.045,22 (vinte e seis mil e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), referentes as mensalidades em
aberta no período letivo de 2013.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de quinze (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 11 de outubro
de 2018. 24 e 25/10

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1012065-79.2015.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes
Marinho, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Rosali
Aparecida Fioravante RG: 19.145.903-3 SSP/SP e CPF: 255.835.198-27, que Danfer Andreeense Comércio
de Materiais Ferrosos Ltda-EPP CNPJ: 55.979.181/0001-31 ajuizou Ação Monitória, objetivando o recebimento
de R$ 11.171,40 (Fevereiro/2015), representada pelos cheques nºs. 850002, 850005, 850006, 850010 e
850014 no valor de R$ 2.000,00 (cada), sacados contra o Banco do Brasil. Estando a requerida em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a 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 o valor supra devidamente
corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que à tornará isenta
das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se
verdadeiros os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será
o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo/SP, 19/092018.. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 19 de setembro de 2018. 25 e 26/10

Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
CNPJ/MF nº 19.133.012/0001-12 - NIRE: 35.300.458.371

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares das Debêntures da
Terceira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária

a ser Convolada na Espécie com Garantia Real, em até Três Séries, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos de Distribuição, da Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. 

A Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.133.012/0001-12 (“Emissora”), 
pelo presente edital de convocação, nos termos do Artigo 7.2 do Instrumento Particular de Escritura de Terceira Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a ser Convolada na Espécie com Garantia Real, em 
até Três Séries, fi rmada em 16 de maio de 2016 e posteriormente aditada (“3ª Emissão”) convoca os Srs. Titulares das Debêntures 
da 3ª Emissão (“Debenturistas”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada no dia 28 de novembro 
de 2018, às 12 horas, em primeira convocação, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre: (i) ratifi car, ou não, o parecer de consultoria que será apresentado 
pela Emissora aos Debenturistas na data que vier a ser realizada esta assembleia, relativo à avaliação do plano alternativo 
de ação proposto pelo Agente de Cobrança; (ii) aprovar a implementação de um dentre os três cenários apresentados pela 
consultoria conforme parecer indicado no item (i) retro; (iii) aprovar plano alternativo de ação proposto pelo Agente de 
Cobrança conforme consignado nas atas de assembleia geral de debenturistas desta 3ª Emissão realizada em 08 de maio 
de 2017 e em 13 de junho de 2017; (iv) as providências a serem tomadas pela Emissora, pelo Agente Fiduciário, pelo Agente 
de Cobrança e pelos Debenturistas da 3ª Emissão em decorrências das deliberações dos itens anteriores; (v) outros assuntos 
de interesse dos Debenturistas em razão do exposto nos demais itens desta Ordem do Dia. Informações Gerais: Observado 
o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), os Debenturistas deverão encaminhar, 
anteriormente à data da Assembleia Geral, ao Agente Fiduciário, para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br cópia 
dos documentos comprobatórios de sua representação, bem como lista da(s) sociedade(s) e/ou fundo(s) de investimento(s) 
que representam e suas respectivas quantidades, bem como levar as vias físicas para a assembleia. Adicionalmente, os 
documentos relacionados às matérias constantes da Ordem do Dia encontram-se à disposição dos Debenturistas, na sede 
da Emissora. São Paulo, 24 de outubro de 2018. Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
CNPJ/MF nº 19.133.012/0001-12 - NIRE: 35.300.458.371

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares das Debêntures da Primeira
Emissão de Debêntures Simples, da Espécie com Garantia Real, em até Quatro Séries

da Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. 
A Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.133.012/0001-12 
(“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos do Artigo 7.2 do Instrumento Particular de Escritura da 
Primeira Emissão de Debêntures Simples, da Espécie com Garantia Real, em Até Quatro Séries, fi rmada em 25 de abril de 
2014 e posteriormente aditado (“1ª Emissão”) convoca os Srs. Titulares das Debêntures da 1ª Emissão (“Debenturistas”), 
a reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada no dia 28 de novembro de 2018, às 10 horas, em 
primeira convocação, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, para deliberar sobre: (i) ratifi car, ou não, o parecer de consultoria que será apresentado pela Emissora 
aos Debenturistas na data que vier a ser realizada esta assembleia, relativo à avaliação do plano alternativo de ação 
proposto pelo Agente de Cobrança; (ii) aprovar a implementação de um dentre os três cenários apresentados pela 
consultoria conforme parecer indicado no item (i) retro; (iii) aprovar plano alternativo de ação proposto pelo Agente 
de Cobrança conforme consignado na ata de assembleia geral de debenturistas desta 1ª Emissão realizada em 08 de 
maio de 2017; (iv) as providências a serem tomadas pela Emissora, pelo Agente Fiduciário, pelo Agente de Cobrança 
e pelos Debenturistas da 1ª Emissão em decorrências das deliberações dos itens anteriores; (v) outros assuntos de 
interesse dos Debenturistas em razão do exposto nos demais itens desta Ordem do Dia. Informações Gerais: Observado 
o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), os Debenturistas deverão encaminhar, 
anteriormente à data da Assembleia Geral, ao Agente Fiduciário, para o e-mail edital@pentagonotrustee.com.br cópia dos 
documentos comprobatórios de sua representação, bem como lista da(s) sociedade(s) e/ou fundo(s) de investimento(s) 
que representam e suas respectivas quantidades, bem como levar as vias físicas para a assembleia. Adicionalmente, os 
documentos relacionados às matérias constantes da Ordem do Dia encontram-se à disposição dos Debenturistas, na 
sede da Emissora. São Paulo, 23 de outubro de 2018. Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

CIM - COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA EM MOBILIDADE 

CNPJ/MF Nº. 29.206.359/0001-00 - NIRE Nº. 3530051102-6 - COMPANHIA FECHADA

CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 31 de julho de 2018, recebeu a carta de renúncia do Sr. 

Leonardo Couto Vianna, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, com registro 

perante a JUCESP nº 425.676/18-3 em 05/09/2018.

CNPJ 31.094.478/0001-51 – NIRE 35.231.127.323
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CRB Operações Portuárias S.A.
CNPJ/MF Nº 05.481.823/0001-08 – NIRE 35.300.194.349

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 31 de agosto de 2018
1. Data, Hora e Local: Aos 31/08/2018, às 8:30 horas, na sede social da Companhia, na Rua Gomes de Carvalho, 
nº 1996, 12º pavimento, conjunto comercial nº 121, bairro Vila Olímpia, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: 
Convocação dispensada em virtude do comparecimento dos acionistas titulares de 100% das ações representativas do 
capital social da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Osvaldo Ayres Filho e secretariados pelo Sr. 
André Roberto Leitão. 4. Ordem do dia: O Presidente declarou iniciados os trabalhos, solicitando a leitura da Ordem do 
Dia com o seguinte teor: (i) Consignar o recebimento de termo de renúncia de diretor da Companhia; (ii) Eleger diretor da 
Companhia; (iii) Consolidar aprovar a consolidação da diretoria da Companhia. 5. Deliberações: Examinada e debatida 
a matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições 
ou ressalvas: (I) Consignar o recebimento, nesta data, do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Mauricio Parolin 
Russomanno, portador do RG nº 22.689.534-8, e do CPF/MF nº 273.539.938-98, do cargo de Diretor, reeleito na Ata 
de Assembleia Geral de Acionistas da Companhia realizada em 22/02/2018. (II) Eleger, em substituição ao Sr. Mauricio 
Parolin Russomanno, para o cargo de Diretor, o Sr. Hugo Sogayar Armelin, portador do RG nº 18.632.308-6 SSP/SP e 
do CPF/MF nº 101.373.298-73. O Diretor ora eleito terá mandato complementar ao da atual diretoria, ou seja, 02/03/2020. 
Os Diretores ora eleitos e reeleito (i) renunciam à qualquer remuneração pelo exercício da administração da Companhia e 
(ii) declaram, para os devidos fins e sob as penas da lei, que: a) não estão impedidos por lei especial, e nem condenados 
ou se encontram sob efeito de condenação a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a funções, 
empregos ou cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, 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, a fé pública ou a propriedade, ou qualquer outro crime que os impeça de exercer atividades mercantis; e b) 
nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e no parágrafo 4º do artigo 2º da Instrução CVM nº 
367/02, receberão as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão no endereço 
supracitado, as quais reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no endereço ora indicado, o qual somente poderá ser 
alterado mediante comunicação à Companhia. III em virtude das deliberações acima, consolidar a atual composição da 
diretoria da Companhia, todos com mandato até 02/03/2020, que passa a ser a seguinte: • Osvaldo Ayres Filho – Diretor 
Presidente; • André Roberto Leitão – Diretor; • Hugo Sogayar Armelin – Diretor; 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes 
assinada, a saber: Osvaldo Ayres Filho, Presidente; André Roberto Leitão, Secretário; Acariúba Mineração e Participação 
Ltda., p. Osvaldo Ayres Filho e André Roberto Leitão, Diretores da Companhia; Cimento Itaú do Paraná Ltda.; p. Osvaldo 
Ayres Filho e André Roberto Leitão, Diretores da Companhia. São Paulo, 31/08/2018. Osvaldo Ayres Filho – Presidente da 
Mesa; André Roberto Leitão – Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 
490.912/18-7 em 17/10/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

EDITAL CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002478-46.2014.8.26.0010.O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Civel, do Foro Regional X –Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr.(a) Luis Fernando Cirillo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(a) Gleice Souza Marques, RG 34.639.323-8, CPF/MF 025.284.865-00
e Ângela Cristina Moreira da Silva, RG 10.887.266, CPF/MF 076.657.998-09, que lhe foi proposta  uma ação
de Despejo Por Falta de Pagamento por parte de  Ricardo Vieira Santos, lhes ajuizou ação de Cobrança dos
aluguéis do imóvel à Rua do Manifesto, 2470 – Apto 104 – Ipiranga/SP, no valor de R$.17.308,68 (04/2014).
Estando as rés em lugar ignorado, foi determinada as citações por edital, para que em 15 dias úteis, após os
20 dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos os fatos alegados e condenação nas
cominações pedidas, sendo-lhes nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 05 de
outubro de 2018. 25 e 26/10

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL -
45ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes s/nº - 14º andar - salas nº 1418/1422 -
Centro - CEP01501-900 - Fone: (11), São Paulo-SP - E-mail: upj41a45@tjsp.jus.br
- EDITAL de INTIMAÇÃO -  Prazo de 20 dias -  Processo nº 0053652-
93.2018.8.26.0100 - A  MMª Juíza de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dra. GLAUCIA LACERDA MANSUTTI, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a RODRIGO BRAGA DE SOUZA VALENTE, CNH 013.692.694-40,
CPF213.428.458-70, atualmente em lugar ignorado, que pelo presente expedido nos
autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por HOTEL BOURBON DE FOZ DO
IGUAÇU LTDA, 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$5.320,74 (julho/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 que pagando
parcialmente, incidirão sobre o restante e prosseguirá o feito com a penhora de
bens e avaliação, e que não havendo pagamento, independentemente de penho-
ra 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 26 de setembro de 2018.

24  e  25/10

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

Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis 
Imobiliários da 25ª, 26ª e 27ª Séries da 1ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A. (Sucessora 

por Incorporação da ISEC Brasil Securitizadora S.A. a partir de 01/09/2017)
Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 25ª, 26ª e 27ª Séries da 1ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A. 
(Sucessora por Incorporação da ISEC Brasil Securitizadora S.A. a partir de 01/09/2017), nos termos da cláusula 14.1 do Termo de Securitização 
dos Créditos Imobiliários a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 14 de novembro de 2018, 
às 10:30h, Rua Tabapuã, 1.123 - 25º andar, Itaim Bibi - São Paulo - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Declarar ou não o 
vencimento antecipado da emissão face ao descumprimento da devedora em relação à realização da recompra dos contratos dispostos no anexo 
da notificação encaminhada na data de 19 de setembro de 2018, conforme determina a Cláusula 5.4 e seguintes do Contrato de Cessão de Créditos 
Imobiliários. Os Titulares dos CRI poderão se fazer representar por procuração emitida por instrumento público ou particular com reconhecimento 
de firma ou abono bancário, acompanhado de cópia do documento de identidade do outorgado. Os Titulares dos CRI que se fizerem representar 
por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos 
CRI, na sede do Agente Fiduciário, a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277,  
Conjunto 202, CEP 01452-000, São Paulo, A/C da Sra. Eugênia Souza, bem como devem encaminhar via e-mail no endereço eletrônico: 
agentefiduciario@vortx.com.br, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia.

São Paulo, 24 de outubro de 2018. ISEC Securitizadora S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0232287- 
19.2006.8.26.0100 (USUC 1300) 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) Jandira Heinrich, Herdeiro de Walter 
Onofre Heinrich, a saber: Paulo Cristiano Camargo 
Heinrich; Sônia Heinrich ou Sônia Orieta Heinrich, Mauro 
Fernandes de Oliveira, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, 
que Luiz Carlos Mendes Lira e Maira das Graças Assis 
Mendes Lira, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua 
Indiavai,nº70, Vila Lisboa, São Paulo-SP, sendo um terreno 
constituído por dois lotes 70 e 71, cada lote tem 138,00 m², 
perfazendo os dois juntos total de 276,00 m², contribuintes 
nºs 113.297.0132-0 e 113.297.0133-9, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencio-
nados 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.           [24,25] 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº1022277-62.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Baccarat Filho, na forma da 
Lei,etc.FAZ SABER a(o) RADLINSKI INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO DE CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 11.262.013/0001-55, 
JOSENILDO VENÂNCIO PEREIRA, CPF 825.461.264-15 e 
MARIA LUZIA DE CARVALHO SILVA, CPF 945.421.473-04, 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extraju-
dicial por parte de Coteminas S/A, para cobrança de R$ 
57.714,76(junho/2015).Encontrando-se os executados em lu-
gar 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 03dias,que fluirá após o decurso do prazo do pre-
sente edital,paguem o débito atualizado, com os honorários de 
10% reduzidos pela metade ou apresentem embargos em 15 
dias,podendo,depositar 30% do débito e solicitar o parcela-
mento do saldo em 06 vezes, com juros de 1% ao mês, sob 
pena de expedição de mandado de penhora e avaliação de 
tantos bens quantos bastem para garantia da execução e 
também determinada a INTIMAÇÃO do bloqueio judicial dos 
valores R$ 91,87 e R$ 106,54. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 09 de outubro de 2018.            [24,25] 

VARA DE REGISTROS PÚBLICOS aça João Mendes s/nº - Sala 2200/2208 -
Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11) 2171-6353 - São Paulo-SP - E-mail:
sp1regpub@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO – Prazo de 20 dias, expedido nos
autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº 0026703-08.2013.8.26.0100 (Usuc.
440). A Doutora ALINE APARECIDA DE MIRANDA, MMª Juíza de Direito da 1ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de São Paulo,
do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Graciano
da Cruz Martins ou Graciano Martins, Amália Mazzei Nogueira Martins,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que OLGA
ZANOTTI PALMIERI e ELIANE PALMIERI  ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Francisco
Si racusa,  nº  267,  esqu ina com a Rua Jur ip i ranga,  V i la  Nova Mercês,
26°Subdistrito Vila Prudente, São Paulo SP, com área de 145,08 m², contribuinte
nº 119.124.0018-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando
em termos, expede-se o presente edital para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS
para que,no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
CONTESTEM o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado Curador Especial. Será o presente edital, por
extrato,afixado e publicado na forma da lei.São Paulo, 04 de outubro de 2018.

24 e  25/10

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0205096- 33.2005.8.26.0100 (USUC 1079) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza 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) Osmar Adriano, Donizete Aparecido Pinheiro, Norma
Pires Pinheiro, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Clóvis da Silva e Jandira Piazzon da
Silva, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua
Alvorado, nº 18 Vila Edna Distrito de Itaim Paulista - São Paulo SP, com área de 132,09 m², contribuinte nº
132.386.0059-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 24 e 25/10

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1011184-25.2017.8.26.0006. O Dr. Luciano Gonçalves Paes
Leme, Juiz de Direito 3ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP, etc... Faz saber a WILL ROBSON
GARCIA (RG Nº 32.844.389-X SSP/SP  e CPF: nº 271.078.368-11) que G. A. PIO SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA lhes ajuizou uma Ação Monitória para cobrança da quantia de R$ 9.217,25, referente
ao não pagamento dos cheques. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se o presente edital, para que em
15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito (acrescido de 5% de honorários advocatícios e isenção de
custas) ou ofereça embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 17/10/18. 24 e 25/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0216210-21.2009.8.26.0005 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) ANTONIA MOREIRA BRITO, (CPF 222.446.428-
28), que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Colégio Inovação S/c Ltda.,
onde foi efetuado através do sistema Bacenjud, o bloqueio do valor de R$ 6.000,54 junto ao Banco Itaú Unibanco
S.A, em data de 09/10/2017 . Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO,
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente EMBARGOS à Execução. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de agosto de 2018. 25  e 26/10

Edital de citação � Prazo do Edital 20 dias. Processo nº 1061456-66.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Augusto Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Neide Utrera Nemes, 
CPF: 157.287.708-19, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Rogério Abbamonte, objetivando a 
cobrança de R$ 80.384,95 junho/2016. Conforme documentos anexo aos autos.  Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi 
determinada a sua Citação, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, acrescido das cominações legais, caso em que à verba honorária será 
reduzida pela metade, e querendo ofereçam embargos no prazo de 15 dias uteis, facultando ao executado nesse prazo, reconhecendo o 
crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do 
saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção e juros, sob pena de Penhora e avaliação de bens.  Ficando advertidos que será 
nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do art. 257, IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de outubro de 2018. 

Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº. 1107435-22.2014.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara 
Cível do Foro Central/SP, Dr. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, na forma da lei, etc. Faz Saber a José Ednaldo 
Braga Vasconcelos, CPF. 136.390.483-34, que Banco Fibra S/A ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial para 
recebimento de R$ 755.049,56 (Outubro/2014) decorrente das Cédulas de Crédito Bancário nº CG 0386812, 101713 e o 
Contrato de Abertura de Crédito Limite Especial nº. CE 0870711. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se o 
edital para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou, em 15 dias, embarguem a execução, podendo, ainda, 
reconhecerem o débito com o depósito de 30% do valor e requerer o parcelamento em 06 vezes, prazos estes a fluir os 20 
supra, ficando intimado o executado do Arresto sobre os imóveis das matriculas nº. 12.712, 40.499 e 3906 todas do 
CRI/Fortaleza, 1ª, 4ª e 5ª Zona, que será convertido em penhora, bem como ficam todos intimados de que no caso de 
revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 26 de setembro de 2018. 

Edital para conhecimento de terceiros, expedido nos autos de Interdição de Maria Agata Colliri Nassif, requerido por Maria Clara Nassif e outro - 
Processo nº1013027-34.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Eliane da Camara Leite Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que, por sentença proferida em 02/04/2018 foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA AGATA COLLIRI NASSIF, CPF 119.576.778-13, declarando 
o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado (a) como CURADOR (A), em caráter DEFINITIVO, o(a) 
Sr(a). Maria Clara Nassif. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada Mais.  

Amebrasil Construções Ltda.
CNPJ 04.155.492/0001-45 - NIRE 35.230.658.309

Edital de Convocação
Ficam os sócios da Sociedade convocados para participar 
da Reunião de Sócios no dia 01.11.2018, 09h00, em 
sua sede social, São Paulo/SP, na Rua Fidêncio Ramos, 
101, conjunto 61, parte, Vila Olímpia, para deliberar 
sobre as seguintes ordens do dia: (i) ratifi car a eleição do 
Valter Rabotzke Junior, para o cargo de Administrador da 
Sociedade ocorrida em 27.08.2018; e (ii) outros 
assuntos de interesse social. São Paulo, 24.10.2018.

Ricardo José da Silva Raoul - Administrador.

AMC Administração 
de Bens Próprios S.A.

CNPJ/MF: 24.935.425/0001-50 - NIRE 35.300.491.912
Extrato da Ata de Assembleia Geral 

Extraordinária de 17/10/2018
Data, Hora e Local: 17/10/2018, às 10 horas, na sede 
social, Rua Alvorada, 64, Sala 41, São Paulo/SP. Mesa: 
Maria do Carmo de Melo Peterutto - Presidente, 
Ângelo Peterutto - Secretário. Presença: Totalidade 
dos acionistas. Deliberações Aprovadas: (I) Redução 
do Capital Social, em virtude de ser considerado excessivo 
em relação ao objeto social, de R$ 2.019.849,30 para R$ 
1.450,00, dividido por 1.450 ações, sem valor nominal, 
totalmente subscrito e integralizado pelos acionistas, em 
moeda corrente do país; uma redução de R$ 
2.018.849,30, mediante o cancelamento de 2.018.849 
ações, sem valor nominal, referente a Direitos sobre bens 
imóveis, sendo: a) 2.018.399 ações, sem valor nominal, da 
titularidade do acionista Sr. Ângelo Peterutto, referente à 
totalidade dos bens imóveis descritos no ativo não 
circulante da Companhia e caracterizados mediante o 
Anexo I desta Ata. (II) Alterar o Artigo 5º do Estatuto 
Social: Artigo 5º O capital social é de R$ 1.450,00, 
representado por em 1.350 ações ordinárias e 100 
ações preferenciais, totalizando 1.450,00 ações, todas 
nominativas e sem valor nominal. (III) Autorizar a 
diretoria a executar as medidas necessárias à 
consecução das deliberações aprovadas. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 17/10/2018. 
Acionistas: Maria do Carmo de Melo Peterutto, Ângelo 
Peterutto, Luciana Peterutto e Marcello Peterutto.

Credit Suisse Hedging-Griffo 
Asset Management Partners 

Gestão de Recursos S.A.
CNPJ/MF Nº 21.052.737/0001-28 - NIRE 353.004.703-71

Comunicado
Eu, Celso Pereira Avila Junior, brasileiro, engenheiro, 
RG nº 448.106 - Ministério da Marinha, e CPF/MF nº 
024.398.017-55, venho, por meio desta, apresentar 
minha renúncia ao cargo de Diretor sem designação 
específi ca da Credit Suisse Hedging-Griffo As-
set Management Partners Gestão de Recur-
sos S.A., para o qual fui eleito em AGE realizada em 
30/04/2018. Atenciosamente, Celso Pereira Avila 
Junior. JUCESP nº 458.507/18-0 em 26.09.2018. Flá-
via Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Credit Suisse Hedging-Griffo 
Asset Management Partners 

Gestão de Recursos S.A.
CNPJ/MF Nº 21.052.737/0001-28 - NIRE 353.004.703-71

Comunicado
Eu, Carlos Eduardo Gonçalves Pinto da Rocha, brasilei-
ro, economista, RG nº 1.112.234 SSP/DF, e CPF/MF nº 
536.986.061-00, venho, por meio desta, apresentar mi-
nha renúncia ao cargo de Diretor sem designação espe-
cífi ca da Credit Suisse Hedging-Griffo Asset Ma-
nagement Partners Gestão de Recursos S.A., 
para o qual fui eleito em AGE realizada em 30/04/2018. 
Atenciosamente, Carlos Eduardo Gonçalves Pinto 
da Rocha. JUCESP nº 458.508/18-4 em 26.09.2018. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Acober S/A Administração 
de Bens e Condomínios

C.N.P.J./M.F. nº 61.391.314/0001-57 - NIRE 35.3.00064925
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convidamos os acionistas para se reunirem em A.G.E., 
dia 05/11/18, às 11:00 hs, na Rua Azevedo Soares 
nº 1101, Capital, e deliberarem sobre: (i) reforma 
do Estatuto da Companhia, cuja cópia se encontra 
à disposição, na sede social; (ii) eleição da Diretoria 
e fi xação da verba honorária. Ondina Bergamo de 
Queiroz Ferreira – Presidente (SP 23/10/18)

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0036142-20.2011.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito
da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Ademir Modesto de Souza, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a ALEX SANDRO DE JESUS FONSECA, CPF 364.733.348-40 que nos autos da presente ação
de Execução de Título Extrajudicial promovida por Banco Bradesco S/A, foi procedida a penhora on-line em contas
bancárias de titularidade da corré CMS Brasil Comércio de Capacetes Ltda, junto ao Banco Itaú Unibanco e Banco
Bradesco, nos valores de R$ 4.064,52 e R$ 76,36, respectivamente. Não tendo sido localizado o executado, foi
determinada sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, querendo, apresente impugnação no prazo de 15 (quinze)
dias, a fluir após os 20 dias supra. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2018.                    25 e 26 / 10 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Processo nº 0195678-32.2009.8.26.0100. A Dra. Andréa Galhardo Palma,
Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Otávio Augusto Lotfi (CPF. 066.534.528-
32), que nos autos da ação de Prestação de Contas, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
Condomínio Edifício Expert Home Service (CNPJ. 67.847.053/0001-13), em face de Techsys Logística e Administração
Ltda, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifestem-se sobre o pedido
de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Techsys Logística e Administração Ltda (CNPJ. 68.311.869/
0001-90), requerendo as provas cabíveis. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial
e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Estando o requerido em lugar
ignorado, expede-se edital, o qual será afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 20 de setembro de 2018.
25 e 26 / 10 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009789-47.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Carina Bandeira Margarido Paes Leme,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Alexandre Jorge Zanolli (CPF. 369.547.698-27), que Itaú Unibanco S/A lhe ajuizou
ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 51.790,54 (março de 2016), decorrente do Contrato de Abertura
de Crédito em Conta Corrente/Cédula de Crédito Bancário sob o nº 69500542886. Estando o requerido em lugar
ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando
isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701
do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos
os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do
artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de setembro de 2018.                                          25 e 26 / 10 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018556-74.2016.8.26.0001. A MM. Juíza de Direito da
8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Simone de Figueiredo Rocha Soares, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a BAZAR E VESTUARIO DASTRA LTDA ME, CNPJ 05.981.813/0001-23, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum por parte de Madras Editora Ltda., alegando a autora que é empresa que atua
no ramo de edição e impressão de livros em geral, tendo entregue à ré itens em consignação para comercialização.
Não tendo a ré repassado o dinheiro à autora após a venda dos produtos, pretende sua condenação ao pagamento
da quantia de R$ 8.977,04 (junho/2016) referente aos itens consignados. 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 lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de
outubro de 2018.                                                                                                                    25 e 26 / 10 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1108144-23.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Miguel Ferrari Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) FMD - INTEGRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ 11.009.879/0001-59, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de Sul América Companhia de Seguro Saúde, objetivando a quantia de R$ 22.327,07
(Setembro de 2015), referente aos Títulos nºs 77289250. 78222380 e 80401031, ambos da Apólice nº 19557. 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.                                                                    25 e 26 / 10 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004750-14.2017.8.26.0008. O Doutor Paulo
Guilherme Amaral Toledo, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, do Estado de São
Paulo, na forma da Lei, etc. Faz saber CLEAN TSHIRT PRODUTOS PROMOCIONAIS TDA (CNPJ/MF sob o nº.
01.387.514/0001-04), que CÉLIA MARIA FERRAZ CARVALHO MOTTA, RENATO FERRAZ CARVALHO MOTTA,
e, CLÁUDIA FERRAZ CARVALHO MOTTA lhes ajuizou uma ação de COBRANÇA, objetivando a condenação
da ré ao pagamento da quantia de R$183.405,10, a ser atualizado a data do efetivo pagamento, referente os
débitos de alugueis e encargos locatícios do móvel localizado na Rua Petrobrás nº 281, Vila Antonieta, São Paulo/
SP. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital, para que, em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste à
ação, sob pena de se presumirem aceitos pela ré, como verdadeiros, os fatos articulados pelos autores. No caso
de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. São Paulo, aos 27 de julho de 2018. PAULO GUILHERME AMARAL TOLEDO - Juiz de Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1011405-07.2014.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Antonio
José Salomão, Dimas José Rodrigues, Flávia Coteco Rodrigues, Dimas Coteco Rodrigues, Fátima Aparecida de
Melo Simas, Alcides Correa de Pontes, Diva Crepaldi de Pontes, Shirley Guntzmam Grespan e Reginaldo Pires,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores,
que Fernando Sayão Lobato e Liliane Alaves Sayão Lobato ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando
domínio sobre o imóvel situado à Rua Emiliano Di Cavalcanti, 42, Jardim Guanabara, São Paulo/SP - Cep.:
03347-060 - Contribuinte nº 052.010.0056-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 1011588-07.2016.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a GMV BRASIL COMÉRCIO EIRELI - EPP, CNPJ/MF sob o nº 19.209.340/0001-30, que
OMRON HEALTHCARE BRASIL REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROTUTOS MÉDICOSHOSPITALARES
LTDA lhe ajuizou uma ação MONITÓRIA, objetivando o recebimento da quantia de R$50.040,59, a ser atualizada,
referente às notas fiscais nºs 9464/3, 9464/4, 9464/5, 9486/3, 9486/4 e 9486/5. Estando a ré em lugar ignorado,
expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas
processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou
ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia, será
nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São
Paulo, aos 16 de outubro de 2018. PAULO GUILHERME AMARAL TOLEDO - Juiz de Direito.
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Edital de citação – Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO
Nº 0344274-55.2009.8.26.0100 (USUC 1341). A Doutora Aline Aparecida de Miranda,
MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) João
Vicente de Souza, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Marcio Antônio
Furlaneto e Ricardina Maria do Socorro, ajuizaram ação de USUCAPIÃO,  visando a
declaração do domínio sobre o imóvel localizado na Rua dos Medinas, nº 47 – Vila Prudente
– 26º Subdistrito Vila Prudente – São Paulo – SP, com área de 100,08 m2, contribuinte nº
117.256.0085-3, alegando posse mansa e pacifica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,
23 de maio de 2018. 25 e 26/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001635-84.2014.8.26.0009
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado
de São Paulo, Dr(a). Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a EURIPEDES ROBERTO DA SILVA, RG 12.360.929-X, CPF 004.041.298-97, que lhe
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco
S/A, alegando em síntese que foi efetuado acordo entre as partes e o executado deixou de
efetuar os pagamentos pactuados. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de quinze dias
úteis, a fluir após os vinte dias supra, pague o débito de R$71.181,27 (13/05/2016), sob
pena de não o fazendo ser acrescido de multa no percentual de 10% do montante da
condenação, bem como da penhora on-line efetuada em sua conta bancária via sistema
BACEN-JUD, nos valores de R$165,93 e R$16,94, podendo no prazo de cinco dias
oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS.          B 25 e 26/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021548-70.2014.8.26.0100
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 Angela Maria Araújo dos Santos, CPF 150.453.583-91 que Lidiana Odete Borges,
ajuizou uma ação de Adjudicação Compulsória, com Procedimento Sumário, convertida
em Comum, objetivando que a ré outorgue a requerente a Escritura Definitiva de Venda
e Compra dos imóveis situado na Rua Major Diogo, 587, apartamento 114, 11º andar do
Edifício Valéria, bloco B, bem como uma vaga de garagem no 2º subsolo do mesmo
Edifício no bairro da Bela Vista; Uma vaga de garagem situada na Rua Humaitá, 571, no
2º subsolo do Edifício Adriana, bloco A, sob pena de adjudicação compulsória. Estando
a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel e presumir-se-
ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC), sendo
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 §- IV). Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.          B 25 e 26/10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
25ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 2018

Nos termos do Estatuto Social, ficam os Senhores Associados da ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS EM RESERVA COLONIAL, convocados para comparecerem à 25ª.
Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação, no dia 08 de Novembro de 2018
(quinta-feira), às 19:00hs (dezenove horas), nas dependências da Sede Social da
Associação (Casa Sede) localizada na Rodovia Comendador Guilherme Mamprim, s/nº.,
Valinhos-SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:  a) Exame, debates
e votação sobre o relatório financeiro e as contas da Associação referente ao período de
Outubro/2017 á Setembro/2018, com o relatório e parecer do Conselho Fiscal;  b)
Apresentação e votação da previsão orçamentária para o exercício de 2019, com reajuste
da Taxa Contributiva;  c) Deliberação para continuidade da Feira Livre;  d) A Apresentação
e Votação sobre o Regulamento da Piscina;  e) Deliberação sobre a alteração da data de
término do mandato de diretoria (31 de Dezembro), a fim de que os novos mandatos
comecem sempre no início do ano (orientação do Cartório de Registro de Títulos e
Documentos);  f) Exame, debates e votação sobre as seguintes propostas de manutenção
e investimentos apresentadas por moradores: - Manutenção Casa Sede; - Compra de
Mobiliários para área da Piscina;  - Manutenção da Quadra de Tênis; - Manutenção do
Campo Society; - Compra de Móveis e Materiais para o Local da Brinquedoteca; - Reforma
da Cozinha da Lanchonete; - Compra de Mobiliários para Lanchonete; - Fechamento da
Área ampliada da lanchonete em vidro temperado. g) Assuntos Gerais. Se não houver
quórum em primeira convocação, instalar-se-á à Assembleia Geral Ordinária em segunda
convocação, às 19:30hs, com qualquer número de associados presentes, de conformidade
com o artigo 42 do Estatuto Social. Lembramos: A) Associado inadimplente não poderá
votar. B) Os Associados representados por procurador deverão apresentar procuração
contendo poderes específicos e com reconhecimento da autenticidade da assinatura do
outorgante.  Valinhos, 16 de Outubro de 2018. JOÃO CARLOS SIVIERO – PRESIDENTE.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1090345-93.2017.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Priscilla Bittar Neves Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSE
CHOQUE CONDORI, Boliviano, Costureiro, RG V755560H, CPF 235.231.058-03, com
endereço à Avenida Celso Garcia, 897, apto 04, Bras, CEP 03015-000, São Paulo - SP,
que lhe foi proposta uma ação de cobrança, procedimento comum, por parte de Hospital
Beneficência Nipo-Brasileiro de São Paulo, objetivando condenar o réu ao pagamento de
R$4.283,14 (nov/2016), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito da
nota fiscal nº 478479, emitida em 25/11/2016, atendimento nº 4124130. 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 24 e 25/10

Citação - Prazo 20 dias Processo 1040766-45.2018.8.26.0100. O Dr. Gustavo Coube de
Carvalho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Plásticos
Scipião Industria e Comercio Ltda, CNPJ 60.395.969/0001-30, na pessoa de seu
representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou
uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$
2.259.689,27 (03/2018), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como ao
pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que vierem
a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, referente ao débito das faturas de fornecimento
de energia elétrica do imóvel situado na Avenida Mofarrej, nº 205, Vila Leopoldina, São
Paulo - SP, Cliente 0010000448 - instalação MET000959. Estando a requerida em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV,
do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art.
344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 02 de
outubro de 2018.          B 24 e 25/10
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RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM IMÓVEL e para INTIMAÇÃO
DO(S) EXECUTADO(S): SEVERINO JOSÉ NASCIMENTO JÚNIOR, CPF 922.242.458-15, seu cônjuge
se casado for; os TERCEIROS INTERESSADOS: Antonio Martins, CPF 942.567.808-15 e s/m Marister
Sullas Martins, CPF 181.674.868-42; eventuais herdeiros, sucessores e demais interessados, expedido no
PROCESSO FÍSICO N° 0841009-42.1996.8.26.0100 (583.00.1996.841009), AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ESPÓLIO DE MANOEL PACHECO DA SILVA, representado por
seu inventariante Uziel Pacheco, CPF 527.777.588-91. O(A) Dr(ª). JANE FRANCO MARTINS, MM(ª)
Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível do Foro Central Cível/SP, com fundamento no artigo 879, II c/c o artigo
882, § 2º do CPC, regulamentado pelo Provimento CSM nº 1625/09 e art. 250 e seguintes das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, FAZ SABER
aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que a gestora judicial
CHRISTOVÃO GESTÃO E PUBLICIDADE LTDA., representada por seus leiloeiros judiciais, Christovão de
Camargo Segui OAB/SP 91.529 e Luiz Carlos Levoto, inscrito na JUCESP sob o nº 942, levará a leilão
eletrônico o bem imóvel abaixo descrito no sítio www.leilaoinvestment.com.br, em condições que se seguem:
DO BEM IMÓVEL: IMÓVEL: Uma casa situada à Alameda Rainha Santa, nº 257, 261 e 263, e seu respectivo
terreno, formado pelo lote 23 da quadra “Q”, da Vila Santa Izabel, no 46º subdistrito Vila Formosa, medindo
10,00m de frente; por 47,70m da frente aos fundos, em ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da
frente, encerrando a área de 477,00m², confrontando pelo lado direito com o lote 24; do lado esquerdo com
o lote 22; e, nos fundos com o lote 30. Matrícula nº. 155.202, do 9º Oficio de Registro de Imóveis de São Paulo.
Contribuinte: 055.129.0068-4. DOS ÔNUS: 1-) Av. 06/155.202, em 14/11/2014: penhora exequenda; declaração
da ineficácia da alienação constante do R.3 (R.3/155.202 em 03/02/1999: Escritura de 11/01/1999, o executado,
que também assina Severino Jose do Nascimento Junior, vendeu o imóvel para Ivo Fonseca e s/m Maria
Guilardi Fonseca, estes, por sua vez, conf. R.4/155.202, em 08/05/2000, venderam o imóvel para Vicente
Totaro, Antonio Martins e s/m Marister Sullas Martins); 2-) Por r. decisão de 17/02/2012:  “...Nos termos do
artigo 593, inciso II, do Código de Processo Civil, dou por ineficaz a venda registrada no R.3/155.202 do livro
2, junto ao 9º OFICIAL DE REGISTROS DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO  SP...”; por
consequência as demais transmissões constantes dos R.4 e R.5 ( Por r. decisão datada de 14/04/2015:
“...Consigno que as sucessivas alienações já constavam da certidão apresentada às fls. 747/479 e que, a
princípio, a declaração de ineficácia da alienação anterior estende seus efeitos ao posterior adquirente, isto
é, as alienações posteriores estão contaminadas pela declaração de fraude à execução” (grifo nosso); 3-) Há
débitos de IPTU Exercício 2018: R$ 1.451,98 (prestação nº 09 com vencimento para 24/10/2018). Não há
débitos de IPTU Exercícios anteriores (conf. pesquisa realizada ao sítio da PMSP em 28/09/2018). DA
AVALIAÇÃO ATUALIZADA DO BEM IMÓVEL: R$ 1.236.464,18 (até setembro/2018, pelo sítio http://drcalc.net/
planilharesult.asp, tendo-se por base o laudo de avaliação as fls. 608 dos autos que atribuiu ao bem imóvel
o valor de R$ 1.145.000,00, em maio/2016). DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO: R$ 223.674,60
(até 26/09/2018, conforme cálculo apresentado pelo credor). DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão
começará em 01/11/2018, às 15h00min. e terminará em 07/11/2018, às 15h00min. O 2º Leilão começará
em 07/11/2018, às 15h01min. e terminará em 28/11/2018, às 15h00min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA:
Será considerado arrematante aquele que der lance superior ou maior que a avaliação (1º leilão) ou aquele
que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da última avaliação atualizada (2º leilão). Os interessados
deverão cadastrar-se previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br. para que participem do leilão
eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO:
Caso não haja proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada,
até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa,
proposta por valor que que não seja inferior a 50% do valor de avaliação atualizado. Devendo ofertar o
pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901,
§ 1º do CPC, que deverá ser depositado antes da expedição da carta de arrematação e o restante em até 30
(trinta) meses. Prevalecerá a proposta de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da
causa (Art. 891, Par. único e Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º ambos do CPC). DO PAGAMENTO: O preço do
bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial, no sítio: www.tjsp.jus.br, (clicar
em portal de custas, emissão de guias e depósito judicial), respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. (Art. 884, IV do CPC). DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o
valor da arrematação (não incluso no valor do lanço), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em
dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do. leilão na conta do Gestor Oficial:
Christovão Gestão em Alienações Eletrônicas e Publicidade Ltda., CNPJ nº 12.871.578/0001-00, Banco Itaú,
Agência 0349, C/C 47447-8. (Art. 884, Par. único do CPC). Edital completo e demais condições no sítio:
www.leilaoinvestment.com.br.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1011347-33.2016.8.26.0008 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Cheque Exeqüente: Acurcio do Nascimento Amaro Executado: Luis João Neto e outro EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011347-33.2016.8.26.0008 A MM. Juíza de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. MARCIA CARDOSO, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a MARCIA CRISTINA DIAS JOÃO, RG 19.247.744-4, CPF 166.514.778-46 e LUIS
JOÃO NETO, RG. 28.682.586-X, CPF 182.467.428-76, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Acurcio do Nascimento Amaro, objetivando o recebimento da quantia de R$ 52.403,54
(31/07/2018) representada pelos cheques nºs: SA-002593, emitido em 25/01/2016 no importe de R$ 3.453,00;
SA-001081, emitido em 30/05/2016 no importe de R$ 20.000,00; SA-00194, emitido em 10/06/2016 no importe
de R$ 10.000,00; SA-002635 emitido em 21/06/2016 no importe de R$ 17.306,00, todos do - Banco 341 Itaú
Personnalité - Agência 6225 - Conta Corrente 01196-1. Estando os executados em lugar ignorado, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito
atualizado, ocasião em que a verba honoraria 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) sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido
sobre os direitos que os executados detém sobre o seguinte bem imóvel: Um Prédio na Rua Santa Germana,
nº 29, antiga Rua Vicente de Paula Oliveira, parte do lote 1, quadra 05, da Vila Fidélis, no 3º Subdistrito Penha
de França, São Paulo/SP, matriculado sob o nº 49.382, junto ao 12º Ofíco de Registro de Imóveis da Comarca
da Capital do Estado de são Paulo.Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial
e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2018. 24 e 25/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº:1075982-
09.2014.8.26.0100/01 Classe: Assunto:Cumprimento de Sentença - Condomínio em Edifício
Exequente:CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO ARAGUAIA Executado:MORENA ELDA ANDERMATT BEELER
e outro EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1075982-09.2014.8.26.0100/01
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe
Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MORENA ELDA ANDERMATT BEELER, Brasileiro,
Casada, CPF 231.418.188-35, PIRMIN ALOIS ANDERMATT, Suíço, Casado, CPF 741.891.741-49, que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO
ARAGUAIA, onde procedeu-se a penhora sobre o imóvel situado na Rua Dr. Ivo Define Frasca, nº 18 apt. 142
- São Paulo/SP. E estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a sua intimação da Penhora por edital,
para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereçam impugnação, onde, no qual, havendo
ausência de manifestação, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos da lei. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13
de outubro de 2018. 24 e 25/10

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1100913-76.2014.8.26.0100 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Cheque Exeqüente: Funilaria Paulista Express LTDA Executado: RODOLFO CORRÊA
MARTINS e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1100913-
76.2014.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Juliana Nishina De Azevedo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER SABER a RODOLFO CORREA
MARTINS (RG nº 8.347.559-X e CPF/MF nº 010.684.448-27) e DENISE APARECIDA COSTA MARTINS
(RG n. 12237313 e CPF/MF n. 060.778.268-47) que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de FUNILARIA PAULISTA EXPRESS LTDA., objetivando o recebimento da quantia de R$ 11.157,79.
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) sob pena de converter-se em penhora o
arresto procedido sobre a quantia bloqueada (R$ 194,85). Decorridos os prazos supra, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de junho de 2018. 24 e 25/10

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1125634-87.2017.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Rescisão / Resolução Requerente: Comunidade Religiosa João Xxiii Requerido: Pier Georgio
Citeroni e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1125634-87.2017.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA
DI STASI GANTUS ENCINAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROBERTO CITERONI, Brasileiro,
CPF 042.053.778-35, e PIER GEORGIO CITERONI, Brasileiro, CPF 766.055.668-15, que lhes foi proposta
uma ação de Procedimento Comum - Rescisão Contratual, por parte de Comunidade Religiosa João Xxiii,
alegando em síntese: que foi firmado com os réus o Contrato de Concessão Onerosa do Jazigo, outorgando-
lhe o direito de uso do jazigo 1741, quadra I/05, contrato nº 1732; deixaram os réus de quitar as taxas de
manutenção e administração do Cemitério Morumby. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada
a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na inicial, bem como os réus
serão considerado reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de outubro
de 2018. 24 e 25/10

CNPJ/MF nº 31.094.510/0001-07 – NIRE 35.231.127.331
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COOPERATIVA PAULISTA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE DANÇA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL

Sandro Borelli no uso de suas atribuições conforme o artigo 40 do Estatuto Social da Cooperativa Paulista 
de Trabalhos dos Profi ssionais de Dança – CPD, convoca os 168 (cento e sessenta e oito) cooperados ativos 
da supracitada cooperativa, para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL, que será realizada no 
Kasulo Espaço de Cultura e Arte, localizado na Rua Sousa Lima, 300 – Barra Funda, nesta cidade de São 
Paulo/SP, no dia vinte e seis de novembro de 2018, em 1ª convocação às 18 horas, com 2/3 (dois terços) 
dos seus cooperados ativos; em 2ª convocação às 18h30, com metade mais um dos seus cooperados, ou 
em 3ª convocação às 19 horas com o mínimo de 34 (trinta e quatro) cooperados que corresponde a 20% 
de total de sócios. Serão deliberados os assuntos da Assembleia Geral Especial, na seguinte ordem do 
dia: I. sobre gestão da cooperativa; II. disciplina, direitos e deveres dos sócios; III. planejamento e resultado 
econômico dos projetos; IV. contratos fi rmados; V. organização do trabalho; VI. discussão e aprovação do novo 
Regimento Interno; VII. assuntos gerais. São Paulo/SP, 22 de outubro de 2018. Sandro Borelli - Presidente

Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
CNPJ/MF nº 19.133.012/0001-12 - NIRE: 35.300.458.371

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares das Debêntures da Segunda
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única

da Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. 
A Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.133.012/0001-12 
(“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos do Artigo 7.2 do Instrumento Particular de Escritura da 
Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, fi rmada em 02 de outubro de 2015 
(“2ª Emissão”) convoca os Srs. Titulares das Debêntures da 2ª Emissão (“Debenturistas”), a reunirem-se em Assembleia 
Geral de Debenturistas, a ser realizada no dia 28 de novembro de 2018, às 11 horas, em primeira convocação, na Rua 
Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar 
sobre: (i) ratifi car, ou não, o parecer de consultoria que será apresentado pela Emissora aos Debenturistas na data que 
vier a ser realizada esta assembleia, relativo à avaliação do plano alternativo de ação proposto pelo Agente de Cobrança; 
(ii) aprovar a implementação de um dentre os três cenários apresentados pela consultoria conforme parecer indicado 
no item (i) retro; (iii) aprovar a continuidade do plano alternativo de ação proposto pelo Agente de Cobrança conforme 
consignado nas atas de assembleias gerais de debenturistas desta 2ª Emissão realizadas em 08 de maio de 2017 e 
em 13 de junho de 2017; (iv) as providências a serem tomadas pela Emissora, pelo Agente Fiduciário, pelo Agente de 
Cobrança e pelos Debenturistas da 2ª Emissão em decorrências das deliberações dos itens anteriores; (v) outros assuntos 
de interesse dos Debenturistas em razão do exposto nos demais itens desta Ordem do Dia. Informações Gerais: Observado 
o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), os Debenturistas deverão encaminhar, 
anteriormente à data da Assembleia Geral, ao Agente Fiduciário, para o e-mail edital@pentagonotrustee.com.br cópia dos 
documentos comprobatórios de sua representação, bem como lista da(s) sociedade(s) e/ou fundo(s) de investimento(s) 
que representam e suas respectivas quantidades, bem como levar as vias físicas para a assembleia. Adicionalmente, os 
documentos relacionados às matérias constantes da Ordem do Dia encontram-se à disposição dos Debenturistas, na 
sede da Emissora. São Paulo, 23 de outubro de 2018. Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Edital de Citação.PROCESSO Nº 0141255-88.2010.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Amor Espin, na forma da Lei, etc. Edital de Citação. Prazo 20 dias.
Processo n° 0141255-88.2010.8.26.0100. A Dra. Cristiane Amor Espin, Juíza de Direito da 23ª Vara Cível do Foro Central
da Capital/SP, Faz Saber a Lonardi Dona Audio e Iluminação Ltda (CNPJ. 07.888.732/0001-09), que Elétrica Comercial
Andra Ltda lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 141.631,81 (outubro de 2015), representada
por Duplicatas Mercantis por Indicação. 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. SP, 04 de setembro de 2018.                                                                              25 e 26 / 10 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009496-06.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ADRIANA BORGES DE CARVALHO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) VICENTE SEVERINO DE LIMA TRANSPORTES ME, CNPJ 24.239.379/0001-55, que lhe foi proposta uma ação
de Procedimento Comum por parte de Movida Locação de Veículos S.a., visando a condenação da ré Réu ao pagamento dos
danos materiais, que totalizam R$ 15.031,54 (março/2018), em razão do acidente ocorrido aos 07 de outubro de 2017, por volta
das 11 horas e quarenta minutos, no qual o veículo de propriedade da Autora, marca Renault, modelo Logan, placas PYK5399,
encontrava-se estacionado na Rua José Correia de Lima, n° 47, no bairro de Pirituba, Cidade de São Paulo/SP; oportunidade em
que o veículo de propriedade da Ré, caminhão marca Volkswagen, modelo 8.150, e de placas DJF0237, que trafegava no mesmo
logradouro, abalroou violentamente contra o veículo da Autora, projetando-o para frente e acarretando outra colisão contra o
veículo Renault, modelo Clio, placa EML5376, e este colidindo na Van de marca Mercedes Benz, modelo 311, placa FCB4541 que
estava à sua frente. Em razão do acidente, foi necessária a realização de procedimentos reparatórios tais como serviço de pintura,
abrangendo o parachoque dianteiro, o capô, espelho retrovisor, vidro dianteiro, dentre outros, devendo a ré arcar com o reembolso
de tais valores. 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
26 de setembro de 2018.                                                                                                                                      25 e 26 / 10 / 2018.

Processo 1063891-13.2016.8.26.0100 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO BRADESCO S/A -
EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1063891-13.2016.8.26.0100. Classe: Assunto:Execução de Título Extrajudicial - Espécies
de Contratos. Exequente: BANCO BRADESCO S/A. Executado: Daniel Medeiros Moreira e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1063891-13.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Leandro de Paula Martins Constant, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DANIEL MEDEIROS
MOREIRA, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 9748963, CPF 838.557.188-49, MILLIGAN FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ
05.403.692/0001-32, com endereço à Rua Sabará, 315, Apto 802, Higienópolis, CEP 01239-907, 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$
99.296,35 (junho de 2016), representada pela Cédula de Crédito Bancário na Modalidade - Empréstimo - Capital de Giro n°
8.195.172. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem
o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam
o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer
que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de outubro de 2018.                                                                      25 e 26 / 10 / 2018.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certificados de Recebíveis

Imobiliários da 17ª Série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. - Edital de Convocação
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 17ª Série 
da 4ª Emissão da Securitizadora (“CRI”), nos termos da Cláusula décima quarta do Termo de Securitização dos CRI (“Termo de Securitização”), 
a se reunirem, em 1ª convocação, para Assembleia Geral de Titulares de CRI, que será realizada no dia 13/11/2018, às 10 hs, na sede da Secu-
ritizadora, localizada em São Paulo/SP, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º Andar, Itaim Bibi, CEP 04533-004, a fim de deliberar sobre as seguintes 
matérias constantes da seguinte ordem do dia, de acordo com a proposta da Devedora: (i) Extensão do Prazo Total para Constituição do Registro 
das Garantias, nos termos dos itens 2.3.3 e seguintes do Contrato de Cessão; (ii) Caso aprovada a extensão do prazo mencionado no item (i) 
acima, dispensa de realização pela Securitizadora de utilização do valor remanescente da CCB que não tenha sido até então liberado para a 
Emitente na Amortização Extraordinária Obrigatória do saldo devedor da CCB; (iii) Substituição de parte dos imóveis dados em alienação fiduciária 
em virtude de impossibilidade de registro da garantia. (iv) Procedimentos para a realização de substituição dos imóveis e inclusão de novos. Os 
termos aqui utilizados em maiúscula devem ser interpretados conforme os Documentos da Operação. A Securitizadora deixa registrado, para 
fins de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares do CRI que representem no mínimo 
2/3 do valor total dos CRI em circulação e na segunda convocação por qualquer número, sendo que o quórum de deliberação em primeira 
convocação e segunda convocação é de 50% mais um dos titulares de CRI presentes na referida Assembleia. Os titulares dos CRI poderão se fazer 
representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do 
outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verificação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos 
de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de firma ou abono 
bancário do signatário.  Para que a verificação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma eficaz, solicitamos que os instrumentos 
de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Vórtx Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e agentefiduciario@vortx.com.br; ou (ii) 
enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 48 horas de antecedência em relação à data de realização da 
assembleia, devendo apresentar-se com 30 minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos 
originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 22.10.2018. ISEC SECURITIZADORA S.A

Tech Mahindra Serviços de Informática S.A.
CNPJ: 09.302.110/0001-82|NIRE 35.300.512.430

Ata de AGOE de 10/10/18
Aos 10/10/18, às 10hs, na sede social. Convocação: Edital de convocação publicado nos dias 2, 3 e 4, no DOESP e 
jornal “O Dia”. Publicações: Demonstrações financeiros do exercício social findo em 31/03/18 publicadas em 2/08/18 no 
DOESP, folha 7, e jornal “O Dia”, folha 7. Presença: Acionista representando 99,99% das ações com direito a voto. Mesa: 
Presidente: Anil Murlidhar Joshi, Secretário: André Ricardo dos Santos. Ordem do Dia e Deliberações: AGO: aprovação 
das contas e Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/03/18, sendo apurado resultado negativo no montante 
de R$ 11.387.000,00, não havendo lucro a ser destinado. AGE: (i) o grupamento da totalidade das ações da Companhia, na 
proporção de 2 ações para 1 nova ação, sem modificação do capital social; (i.1) aberto o prazo de 30 dias para acionistas 
manifestarem interesse em recompor eventual fração de ação. (ii) alteração do Art. 5º, a fim de refletir o grupamento de 
ações. Nada mais. SP/SP, 10/10/18. Jucesp nº 492.195/18-3 em 18/10/18. 

Geru Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. CNPJ/MF n.º 21.976.484/0001-89 - NIRE 3530047627-1
Extrato da Ata da AGE – Realizada em 31 de Agosto de 2018

Aos 31/08/2018, às 10hs, na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Sandro Weinfeld Reiss, Secretário: Tomás Silveira Correa. 
Deliberações aprovadas: (i) Re-ratificar a ata da AGE, para retificar o item 5.I(w) da deliberação que aprovou a realização, pela 
Companhia, da 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries, sendo duas da espécie com garantia real e 
uma da espécie quirografária com garantia real adicional, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição da Companhia 
(“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), que será objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, sob o regime de 
melhores esforços, nos termos da Instrução da CVM n.º 476, de 16/01/2009 e demais normas aplicáveis, com a intermediação de instituição 
integrante do sistema de valores mobiliários (“Oferta Restrita”), que passará a vigorar com a seguinte redação: “(w) Remuneração das 
Debêntures da 1ª Série: A remuneração das Debêntures da 1ª Série contemplará juros remuneratórios correspondentes à variação 
acumulada de 100,00% da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa de 4,25% ao ano, base 252 Dias Úteis (“Spread I”), incidentes sobre o 
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série, conforme o caso, e calculados de forma exponencial 
e cumulativa utilizando-se o critério pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a Data da 1ª Integralização da 1ª Série ou a 
Data de Pagamento imediatamente anterior, o que tiver ocorrido por último (inclusive), até a data do seu efetivo pagamento (exclusive), 
de acordo com a fórmula abaixo (“Remuneração das Debêntures da 1ª Série”). O cálculo da Remuneração das Debêntures da 1ª Série 
obedecerá à fórmula estabelecida na Escritura de Emissão.” (ii) Ratificar todas as demais deliberações tomadas na AGE, bem como 
todos os atos já praticados pela Companhia em relação à Emissão e à Oferta Restrita, em consonância com as deliberações constantes 
da AGE; e (iii) Aprovar a delegação de poderes e autorização à Diretoria da Companhia para tomar todas as providências necessárias à 
realização de aditamento à Escritura de Emissão com os ajustes que se façam necessários para refletir a re-ratificação da AGE e todas as 
demais alterações à Escritura de Emissão que a diretoria da Companhia julgar necessárias. Nada mais. Mesa: Sr. Sandro Weinfeld Reiss 
(Presidente) e Sr. Tomás Silveira Correa (Secretário). Acionistas: Sandro Weinfeld Reiss e Geru Holding Limited, p.p. Sandro Weinfeld Reiss. 
SP, 31/8/18. Tomás Silveira Correa - Secretário. Jucesp nº 428.340/18-0 em 11/9/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

EDITAL de leilão Único do bem imóvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do REQUERIDO VALTER TAVARES
GUIMARÃES (RG.17.874.520-0-SSP/SP, CPF.067.117.898-90), A CREDORA FIDUCIÁRIA CAIXA ECONOMICA
FEDERAL � CEF (CNPJ.00.360.305/0001-04); expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCES-
SO 0005390-97.2018.8.26.0008, que RITA DE CASSIA GUIMARÃES, move em face de VALTER TAVARES
GUIMARÃES. O Doutor PAULO GUILHERME AMARAL TOLEDO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional
VIII - Tatuapé/SP, na forma da Lei, nos termos do Art.881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo
descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões www.argonetworkleiloes.com.br, em
condições que segue: BEM Unidade autônoma designada CASA �C�, integrante do condomínio denominado
�RESIDENCIAL RIVAS�, situado na Rua Jerônimo Coelho, nº 120, no 46º Subdistrito � Vila Formosa, contendo uma
área privativa edificada de 78,8833; uma área de terreno ocupada pela projeção da edificação de 40,2167m2, área
de terreno exclusivo de jardim, quintal e garagem de 43,1167m2; perfazendo uma área de terreno total de 83,3333m2;
correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno e demais partes comuns de 33,3333%, objeto da matricula
208.279 no 9º OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA CAPITAL, contendo 03 (três) dormitórios 0,1 (um) suíte, 01 (um)
banheiro, lavabo, sala, cozinha, quintal espaço gourmet com banheiro garagem coberta para 02 (dois) automóvel;
Contribuinte nº 116.244.0002-6 (maior área); ONUS: Consta conforme R.3, que o imóvel foi alienado fiduciariamente
a Caixa Econômica Federal CEF (CNPJ.00.360.305/0001-04); DÍVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEF: R$27.853,72 EM 05/03/2018; DATAS DOS LEILÕES - terá início no dia 01 de novembro de 2018, às 14:00
horas, encerrando-se no dia 07 de novembro de 2018, ás 14:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA - Será
considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior o valor fixado na determinação de fls.22,
ou seja, R$395.000,00, atualizado até 15/05/2018 (fls 03), devendo o valor ser corrigido pela Tabela do TJSP
até a data da alienação do bem. As propostas para aquisição em prestações indicarão na proposta o prazo, a
modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. PAGAMENTO - O preço
do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do
site www.bb.com.br no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão,
cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILO-
EIRO 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga
mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão
na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO
EDITAL: Caso o leilão seja cancelado após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes
ou pagamento da dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela
parte requerida ou àquele que der causa ao cancelamento. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE -
Eventuais débitos de IPTU/ITR, e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda,
mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos
de natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o
credor tenha sido devidamente notificado/cientificado. O bem será alienado no estado de conservação em que se
encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante,
que será responsável pelo eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de
carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante
(Art. 901, �caput�, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data
da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a
aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde
estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e email: phillipe@argoleiloes.com.br. Para
participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando o requerido, A CREDORA FIDUCIÁRIA CAIXA
ECONOMICA FEDERAL - CEF(CNPJ.00.360.305/0001-04); e demais interessados, intimados das designações
supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Dos autos não consta recurso pendente de julga-
mento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 24 de setembro de 2018. PAULO GUILHERME AMARAL TOLEDO - Juiz de Direito.

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 35ª VARA CÍVEL - Praça

João Mendes s/nº - 12º andar - salas nº 1207/1209 - Centro - CEP01501-900 -

Fone: 2171.6238 - São Paulo-SP - E-mail:sp35cv@tj.sp.gov.br - EDITAL de
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1008169-62.2014.8.26.0100 - A MMª
Juíza de Direito da 35ª Vara Cível  do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dra.  JULIANA PITELLI DA GUIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER  a
RODOCAYRES LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. ME (CNPJ05.459.637/0001-
64), na pessoa do representante legal, que ICOMON TECNOLOGIA LTDA. lhe
move ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação no pagamento
de R$6.346,00 (danos materiais), R$6.680,40 (lucros cessantes) decorrente de
danos causados ao veículo Celta 1.0 LS, branco, placa ATV 8869, em decorrên-
cia de acidente provocado pelo caminhão da ré, marca Mercedes Benz, placa
EPU 6782. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO
por EDITAL para que, no prazo de 15 dias , a fluir após os 20 dias  supra,
CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados
e ciente de que no silêncio 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.

24  e  25/10

SUCATA DE CABOS METÁLICOS

LEILÃO ONLINE

Informações pelo telefone: 11- 3550-4066, ramal 216, pelo e-mail: 

eduardo@frazaoleiloes.com.br, ou www.FrazaoLeiloes.com.br
Carlos Eduardo Campos Frazão

JUCESP n° 751

CADASTRE-SE ANTECIPADAMENTE PARA PARTICIPAR DO LEILÃO

Data: 26 de outubro de 2018 às 14h00

Edital de intimação – Prazo de 20 dias – Proc. 0051688-62.1981.8.26.0100. O Dr. Fernando Antônio Tasso,
Juiz de Direito da 15ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Dionísio Tosi, CPF
054.752.448, que nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial movida por Econave S/C Administração
de Negócios Ltda, CNPJ 62.348.099/0001-74, procedeu-se a penhora dos seguintes bens imóveis: Apartamento
nº 01, localizado no 1º andar ou 2º pavimento do Edifício Hugo Maroni, situado a Rua Silva Jardim nº 759, 29º
Subdistrito Santo Amaro – São Paulo/SP, com a área útil de 68,197m², área comum de 19,9534m², área total
de 88,1504m², objeto da matricula nº 77.734 do 11º CRI da Capital/SP, e Apartamento nº 02, localizado no 1º
andar ou 2º pavimento do Edifício Hugo Maroni, situado a Rua Silva Jardim nº 759, 29º Subdistrito Santo
Amaro – São Paulo/SP, com a área útil de 75,8050m², área comum de 22,1793m², área total de 97,9840m²,
objeto da matrícula nº 77.735 do 11º CRI da Capital/SP, do qual foi nomeado depositário dos bens imóveis o
executado Dionísio Tosi, CPF 054.752.448. O depositário não pode abrir mão dos bens depositados sem
expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do descumprimento das obrigações
inerentes. Estando o executado em local ignorado foi deferida a intimação da penhora por edital, para que em
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação na ausência da qual prosseguirá o feito em seus
ulteriores termos. Será o presente edital, em resumo, afixado e publicado, na forma da Lei. São Paulo, 25 de
setembro de 2018. 24 e 25/10

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1121518-38.2017.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniela Dejuste
de Paula, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ana Maria Oviedo, RG 8080234-5, CPF 012.542.158-32, que
lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado
Objetivo - Supero, objetivando a cobrança de R$ 8.420,70 (maio/2017), oriunda do inadimplemento dos
serviços educacionais prestados no ano letivo de 2013. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno
direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de setembro de 2018. 24 e 25.10

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0021595-95.2013.8.26.0100 (USUC 355) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) João Sbarai, Stela Valeri Sbarai, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Pedro
Eduardo Lemos Melo, Pricila Batista Cont Lemos Melo, Valdenir Cavassana e Maria Cristina Diogo Cavassana,
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua João
Sbarai, nº 99 Vila Sbarai 13º Subdistrito Butantã - São Paulo SP, com área de 310,96 m², contribuinte nº
082.375.0008-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,
24 de abril de 2018. 25 e 26/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1098556-89.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc.FAZ
SABER a(o) AMAURI JACINTHO BARAGATTI, CPF 023.349.428-63, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO S/A. 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 objetivando a quantia de R$ 44.927,18 (agosto de 2018),
representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças n° 321/352629. Estando o executado em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                                         24 e 25 / 10 / 2018.


